
De inwoners van Hoogland en Kattenbroek willen een fi jne 
buurt waar mensen prettig wonen en samenleven. Een buurt 
waar je je thuis voelt en waar mensen omzien naar elkaar. 
En waar iedereen op zijn of haar manier kan meedoen en 
iets kan betekenen door zich actief voor de buurt in te zetten. 
Daarover gaat dit wijkplan.

De informatie in dit wijkplan is op allerlei manieren 
verzameld, bijvoorbeeld in gesprekken met inwoners en met 
mensen die werken in de wijk. Wellicht heb je meegewerkt 
aan de buurt-enquête? Dan heb je bijgedragen aan dit plan. 
Omdat het dorp en de wijk in de loop der jaren veranderen 

Wijkplan 2023

Lees hierover meer in dit wijkplan 

en daarmee ook de behoeftes en wensen van inwoners, is dit 
jaarplan 2023 geactualiseerd. 

In dit wijkplan staan de belangrijkste behoeftes en wensen 
voor 2023. Ze zijn vertaald in de zogeheten wijkdoelen die 
te lezen zijn op de volgende pagina. De inzet van bewoners 
en lokale (in)formele organisaties zijn onmisbaar in het 
behalen van deze doelen. Als inwoner weet je namelijk als 
geen ander wat er speelt in je eigen straat of buurt wat er 
nodig is. In dit plan staat hoe je als inwoner mee kunt helpen, 
bijvoorbeeld door subsidie aan te vragen voor een initiatief 
of door je aan te sluiten bij een van de Buurtbesturen. 
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Omzien naar elkaar
Sommige inwoners van Hoogland en Kattenbroek kunnen minder goed meedoen aan de samenleving. Bijvoorbeeld 
vanwege geldzorgen, moeite met lezen en schrijven, eenzaamheid, langdurig zorgen voor een ander (mantelzorg) 
of vanwege fysieke en/of mentale kwetsbaarheid. We ondersteunen activiteiten die zich inzetten op het in contact 
brengen van mensen met elkaar. Er zijn al verschillende initiatieven zoals Hooglandse Maatjes, Automaatje, 
GoedeBuurKattenbroek, Join Us enz. En ook stichting O.N.E. (Omzien Naar Elkaar) is sinds corona actief in Kattenbroek 
om buurtgenoten te stimuleren/enthousiasmeren om wat voor hun andere buren te betekenen. Graag zien we die 
beweging en initiatieven als een olievlek verder verspreiden door de buurten. Het motto: ‘je kunt niet iedereen helpen, 
maar als iedereen 1 iemand helpt? Dan ben je er al!’.

Ontmoeten
(Nieuwe) mensen ontmoeten gaat makkelijker op een aantrekkelijke plek waar activiteiten, informatie en/of een 
kopje koffie aangeboden worden. De bestaande ontmoetingsplekken (zie ook pagina 3) in de wijken willen we voor 
een breder publiek meer herkenbaar én aantrekkelijker maken.  Nieuwe activiteiten op bestaande plekken, zoals 
ontmoetingslunches door en voor inwoners, kunnen voor meer leven in de brouwerij zorgen. Maar denk ook eens aan 
de buitenlucht? Daar zijn tal van mogelijkheden en die zijn van harte welkom.

Aandacht voor kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren willen graag iets betekenen voor anderen in de buurt en op een fijne en gezellige manier 
leeftijdsgenoten ontmoeten. Kinderen willen daarnaast graag een plek waar ze terecht kunnen als het thuis (even) 
niet zo fijn is. In de Bunker en So What kunnen jongeren terecht voor talentontwikkeling en in de kinderhuiskamer 
in Kattenbroek zijn kids van 6-12 jaar van harte welkom. Dit laatste initiatief is ontstaan uit de kinderwijkraad 
Kattenbroek uit 2020. Inmiddels zijn er bij de huidige kinderwijkraad de volgende onderwerpen belangrijk om aandacht 
voor te hebben: 1) (stil)pesten, 2) Spelen en Ontmoeten, 3) Natuur (Minder plastic, meer groen), 4) Verkeersveiligheid 
en Veilig Online en 5) Roken (last hebben van meeroken). Het tegengaan van eenzaamheid en somberheid als ook het 
stimuleren van (meer) buiten spelen zijn thema’s die aandacht blijven houden. Vanaf 2022 is er in Hoogland ook een 
ABC actief die zich o.a. gaat inzetten voor een kinderwijkraad. 

Een ‘gezonde wijk’ voor iedereen
Een goede lichamelijke én geestelijke gezondheid en je prettig voelen gaan hand in hand. Dat geldt voor iedereen, jong 
en oud. Daarom stimuleren we een gezonde leefstijl en ondersteunen we voor alle leeftijdsgroepen activiteiten die 
gericht zijn op gezond bewegen en gezonde voeding. Een aantal jaren terug is Kattenbroek gestart met de Gezonde 
Wijk. Thema’s die zijn opgepakt gaan over: ‘gezond opgroeien’, ‘gezond ouder worden’ en ‘alle ballen laten vallen’. 
Inmiddels worden zowel bewoners als professionals getraind in de methodiek ‘Positieve Gezondheid’ en is medio 2022 
een start gemaakt in Hoogland om aan de slag te gaan met Gezonde Wijk-projecten. Verschillende projecten zijn al 
gestart, zoals; ‘dementievriendelijke wijk Kattenbroek’, ‘Bakkie Kroost’, ‘Welzijn op Recept’ etc. Een doel dat blijvend 
aandacht nodig heeft. 

Informatie voor iedereen
Aan welke activiteiten kun je meedoen? Waar vind ik die informatie? Waar kan ik andere mensen ontmoeten? In de 
informatiewinkel Noord (Het Pluspunt) is alle informatie te vinden. Ook zijn er verschillende websites, nieuwsbrieven, 
apps en flyers te vinden. Op het gebied van Social Media of nieuwe vormen als podcasts en vlogs zijn initiatieven van 
harte welkom. De focus ligt in 2023 op het versterken van de communicatie-uitingen, zodat nog meer inwoners weten 
wat er speelt en wat er te vinden is in hun eigen buurt. 

Actief betrokken
In het dorp Hoogland en de wijk Kattenbroek gebeuren veel mooie dingen. Met meer betrokken en actieve inwoners 
kunnen we nog meer bereiken. Mensen met ideeën voor de buurt nodigen we graag uit om die gedachten om te zetten 
in concrete plannen. Inwoners kunnen zelf het initiatief nemen om van alles te organiseren: themabijeenkomsten, 
buurtwandelingen, creatieve ontmoetingen, buurtlunches, een buurtmoestuin, een betere informatievoorziening, 
enz. Wij stimuleren dat initiatieven inclusief zijn, zodat iedereen mee kan doen. In een wijk en dorp met steeds meer 
diversiteit is het goed om elkaar beter te leren kennen. Het organiseren van bijv. multiculturele ontmoetingen, zoals 
samen eten of uitjes maken, kan daaraan bijdragen.  
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GOED OM TE WETENGOED OM TE WETEN

Informatiewinkel Indebuurt033

Dit is al gelukt in Hoogland en 
Kattenbroek! (een paar voorbeelden)

Geld aanvragen voor je activiteit

Plekken in de wijk en het dorp 

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en 
vrijwilligerswerk in Amersfoort. Bij de Informatiewinkels 
kun je terecht:
 als je graag anderen wilt ontmoeten;
 als je vragen hebt over opgroeien en opvoeden;
 als je vragen hebt over geld, wonen, scheiden;
 als je vrijwilligerswerk zoekt;
 als je mantelzorger bent.

Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een 
luisterend oor en helpt waar nodig. Loop gerust eens 
binnen in de Informatiewinkel Noord of bibliotheek 
Vathorst. 

Informatiewinkel Noord
Bezoekadressen: 

Pluspunt in Kattenbroek
Hof der Gedachten 26, 3823 WB Amersfoort

Bibliotheek Vathorst
Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort

E-mail: noord@indebuurt033.nl 
Telefoon: 033 737 0353
Bereikbaar op ma-do 9:00 - 13:00 uur

Kijk voor actuele openingstijden op: 
www.indebuurt033.nl 

 ANWB Automaatje
 Bakkie Kroost
 GoedeBuurKattenbroek
 Kinderhuiskamer
 Kinderwijkraad
 O.N.E. (omzien naar elkaar)
 Buurtterras Kattenbroek
 Hooglandse Maatjes
 Hooglandsamen.nl 

Bij Indebuurt033 kan je ieder kwartaal geld (subsidie) 
aanvragen voor jouw project. Belangrijk is dat deze 
aanvraag aansluit bij één of meerdere doelen uit 
dit wijkplan. Bovendien is het belangrijk dat andere 
inwoners uit de wijk deze activiteit zelf ook willen. 
Wellicht dat er buren zijn die samen met jouw idee aan 
de slag willen. Samen bereik je meer! Neem in ieder 
geval contact op met de Buurtnetwerker. Wil je meer 
informatie over de subsidie-mogelijkheden kijk dan ook 
eens op: www.indebuurt033.nl/subsidie 

Een aanvraag bij het Buurtbudget kun je meestal op 
ieder moment doen. Hier kan je geld aanvragen voor 
een buurt- of straatfeest, het opknappen van een 
speelplek, een sporttoernooi of voor buurtactiviteiten 
die te maken hebben met kunst. Kijk voor meer 
informatie op www.kattenbroek.net/buurtbudget of 
www.hooglandsdorpsteam.nl/budget-aanvragen.html 

Goed om te weten: een deel van de activiteiten wordt 
gesubsidieerd vanuit de Gezonde Wijk-aanpak (GGD). 
Subsidieaanvragen voor gezonde activiteiten, moeten 
ook aansluiten bij de doelen in dit wijkplan. 
Er zijn ook andere fondsen die je kan gebruiken. De 
buurtnetwerker denkt graag met je mee over andere 
mogelijkheden.

Er zijn veel plekken in de wijk en het dorp te vinden om 
elkaar te ontmoeten. Denk eens aan de basisscholen, de 
kerken en prachtige speeltuinen en parken. Maar ook 
aan:
 De Ontmoeting in Kattenbroek (de bekroning 2)
 Dorpshuis de Neng (engweg 7)
 De Bunker in Hoogland (engweg 7, de kelder)
 O.N.E. in Kattenbroek (masker 213)
 Kinderhuiskamer in Kattenbroek (dopheide 40)
  De Koffiebus (op de weekmarkt op 

donderdagochtend bij Emiclaer)
Voor meer informatie over deze locaties zie 
www.samenindebuurt033.nl 



MEEHELPEN IN DE WIJK?  

Heb jij in dit wijkplan iets gelezen waar je meer over wilt weten? Wil je meedoen? Heb je een ander 
idee voor een activiteit dat aansluit bij de doelen in dit wijkplan? Ben je nieuwsgierig hoe je andere 
inwoners kunt betrekken of hoe je geld voor jouw project kunt krijgen? Neem dan contact op met de 
buurtnetwerker van Indebuurt033 in Hoogland en Kattenbroek: eefke.wesdorp@indebuurt033.nl. 

VERVOLG GOED OM TE WETENVERVOLG GOED OM TE WETEN

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach in Hoogland en Kattenbroek helpt 
mee om sport- en beweegactiviteiten toegankelijk en 
bereikbaar te maken voor iedereen. Zodat meedoen 
makkelijker wordt en sport- en beweegactiviteiten 
ook passen bij de behoefte van wijkbewoners. De 
buurtsportcoach kent al het sport- en beweegaanbod 
in de wijk en het dorp. Samen met wijkpartners uit 
zorg, welzijn, onderwijs en met sportaanbieders en 
buurtbewoners kunnen we nieuwe sportactiviteiten en 
initiatieven starten. De buurtsportcoach kan jou ook 
helpen om jouw idee een succes te maken. Meer weten? 
Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

HANDIGE WEBSITES:
www.dorpshuisdeneng.nl 
www.dorpsbelangenhoogland.nl 
www.hooglandsdorpsteam.com
www.hooglandsamen.nl
www.kattenbroek.net
www.inloophuisdeontmoeting.nl
www.indebuurt033.nl
www.abc-amersfoort.nl
www.buurtsportcoach.nl
www.wijkteam-amersfoort.nl
www.samenindebuurt033.nl 

Buurtbestuur Hoogland en de 
Buurtraad Kattenbroek

Gezonde wijk

In Hoogland en Kattenbroek zijn inwoners actief in het 
‘Buurtbestuur Hoogland’ en de ‘Buurtraad Kattenbroek’. 
Dit doen zij samen met mensen die in de wijk en het 
dorp werken. Gezamenlijk kennen zij de buurten 
goed en denken mee met inwoners die iets willen in 
de wijk. Daarnaast geven zij elk kwartaal advies aan 
Indebuurt033 over subsidieaanvragen. Heb je vragen 
over het Buurtbestuur/Buurtraad, of interesse om mee 
te doen? Neem dan contact op met de Buurtnetwerker.

De ‘Gezonde Wijkaanpak’ is een structurele, integrale 
en gebiedsgerichte werkwijze waarmee gemeente 
Amersfoort de gezondheid en de zelfredzaamheid 
van inwoners wil versterken. In Kattenbroek werken 
professionals en bewoners al een aantal jaren samen 
aan de geformuleerde doelen binnen de gezonde wijk 
(zie ook pagina 2, doel 4). In Hoogland is eind 2022 een 
start gemaakt met deze werkwijze.

Sommige inwoners en professionals zijn bijvoorbeeld 
getraind in de werkwijze ‘Positieve Gezondheid’. 
Hiermee richten zij zich specifiek op de positieve 
beïnvloeding van de gezondheid. Wil je hier meer 
van weten? Of wil jij iets bijdragen op het gebied van 
gezondheid verbeteren? Neem dan contact op met de 
buurtnetwerker.


