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NO.4
Reageer nu!

Inleiding
Het concept ontwikkelingsplan van Liendert en Rustenburg is klaar! Als u benieuwd
bent naar het plan, leest u dan deze krant goed door. Omdat wij graag uw mening
over het ontwikkelingsplan horen, vragen wij u erop te reageren. Stuur uw schriftelijke reactie naar Gemeente Amersfoort, College van B&W, postbus 4000, 3800 EA,
Amersfoort. E-mailen kan ook: liendert@amersfoort.nl of rustenburg@amersfoort.nl.

Reageer nu!
In de periode van 4 juli t/m 25 september heeft u de mogelijkheid om inspraak te
leveren over het concept- ontwikkelingsplan. Deze wijkkrant geeft de belangrijkste
punten uit het plan aan. Iedereen die meer wil weten over de vorderingen rondom
de uitvoering van de vernieuwing in de wijk, kan terecht bij het infopunt in De
Groene Stee. Hier ligt ook het concept-ontwikkelingsplan en kunt u vragen stellen
aan aanwezige medewerkers van Liendert-Rustenburg Vernieuwt.
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Zes speerpunten uit het ontwikkelingsplan
Verbetering van
Gevarieerd
samenwerking tussen woningaanbod
praktijkonderwijs en Hoewel wij er van uitgaan dat u prettig woont,
tóch kunnen wij ons voorstellen dat u ook wel
andere instellingen
eens wilt verhuizen naar een ander huis binnen
Het in de wijk aanwezige praktijkonderwijs en
andere instellingen hebben elkaar iets te bieden. Daarom gaan ze samenwerken zodat ze
elkaar versterken. Een intensiever onderling
contact bevordert de levendigheid in de wijk.

Waterwingebied

Er komt meer hart in de wijk! Liendert krijgt een
woonservicegebied rond de Wiekslag en het
Vogelplein, met daarin winkels, ouderenwoningen en een zorgsteunpunt comfortabel dicht
bij elkaar. Rustenburg krijgt een zorgsteunpunt
bij de Molendijkflat.

Het Waterwingebied is een belangrijk bindend
element in de wijk. Samen met u als bewoner
maar ook met andere belanghebbenden maken
we een plan over herinrichting van het gebied.

Ook op onderwijsgebied staat het nodige te
gebeuren in de wijk. In zowel Liendert als Rustenburg komt over enige tijd een ABC school.
Dit is een samenwerkingsverband tussen de
basisscholen, de peuterspeelzalen en het welzijnswerk. In Liendert zoeken we nog naar een
geschikte locatie. In Rustenburg passen we de
huidige situatie aan.

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

de wijk. Tussen nu en 15 jaar zullen er woningen in de wijk verdwijnen, maar daar komt een
gevarieerd aanbod van 400 nieuwe woningen
voor terug. Dit zullen geen grootschalige flats
worden. Er komen woningen voor alle doelgroepen: Gezinnen, starters en ouderen.

Woonservicegebied

Onderwijs

Openingstijden infopunt
in De Groene Stee

Buurtaanpak
Op een prettige manier met elkaar samenleven in een
wijk is belangrijk. Weten wat er speelt is daarbij noodzakelijk. Daarom komen we bij u langs! Wij willen graag
op de hoogte zijn van uw situatie en als er problemen
zijn, dan regelen we graag snel hulpverlening. Wij vragen daarnaast ook wat van u, namelijk dat u zich aan
de afspraken houdt die ervoor zorgen dat we prettig
met elkaar kunnen blijven samenleven. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met vuil etcetera. In overleg is
veel mogelijk en samen nemen we de stand van zaken onder de loep. We starten met deze aanpak bij de
hoogbouw van de Horsten en de Liendertseweg.

09.00 – 12.00 uur
12.30 – 15.00 uur
14.00 – 20.00 uur
12.00 – 18.00 uur
09.00 – 12.00 uur
12.00 – 15.00 uur
(alleen 7 en 14 juli)

Deze tijden zijn ook de tijden van het Meldpunt
Wijkbeheer van 27 juni t/m 31 december.

Spreek met
de wethouder

Activiteiten – en bijeenkomstenkalender

Wethouder Jelle Hekman houdt spreekuur over
de ontwikkelingsplannen. U bent van harte welkom in het infopunt in de Groene Stee op:

4 juli t/m 20 juli en
infopunt open
3 t/m 25 september : voor inspraak
10 juli

Wijkplatform

zaterdag, 7 juli 2007
van 12.00 - 15.00 uur

Oktober:

opstellen reactienota en
bijstellen ontwikkelingsplan

donderdag, 12 juli 2007
van 16.00 - 18.00 uur

8 november

Dag van de Dialoog

December:

raadsbesluit defintief
ontwikkelingsplan

Elke woensdagmiddag :

kinderactiviteiten in
speeltuin het Vogelnest

woensdag, 5 september 2007
van 18.00 - 20.00 uur
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In het kort
Waarom Liendert-Rustenburg Vernieuwt?

In Amersfoort willen we dat het in elke wijk prettig wonen en werken is.
Ook in Liendert-Rustenburg is dat meestal het geval. Soms staat dat plezier onder druk door eenzijdige woningbouw, overlast en gevoelens van
onveiligheid. Met het programma Liendert-Rustenburg Vernieuwt willen
we bevorderen dat iedereen met plezier kan wonen en werken in de wijk.

Wat wil Liendert-Rustenburg Vernieuwt bereiken?
Veel. We willen dat Liendert en Rustenburg vitale wijken zijn, waar u als bewoner prettig
leeft en kansen heeft. Kansen op ontwikkeling, op werk, op een goede opleiding; kansen
op een betere woning. We willen dat u een tevreden bewoner bent, trots op uw woning
en uw buurt. Terecht trots, want uw buurt is gevarieerd, vitaal en veilig. Dit alles willen we
samen met u opbouwen.

Hoe wil Liendert-Rustenburg Vernieuwt
dit bereiken?
We investeren in een intensieve buurtaanpak en zetten in op woningverbetering. Het groene
karakter van de wijken willen we benutten. En: samenspraak met u als bewoner staat daarbij
voorop. We bieden u kansen en moedigen u aan om uw verantwoordelijkheid te nemen. Er
zullen veel keuzes gemaakt moeten worden.
   Meer hierover leest u op pagina 7.

De Projectgebieden
Infopunt inDe Groene Stee:

Presentatie van de meest actuele stand van zaken rondom de ontwikkelingen in de wijk
Geen droge rapporten of vage plannen maar duidelijke kaarten en zelfs een levende
maquette. Iedereen die meer wil weten over de vorderingen rondom de uitvoering van
de vernieuwing in de wijk, kan terecht bij het infopunt in De Groene Stee.

We willen graag dat de mensen langskomen! Dat ze commentaar geven op het ontwikkelingsplan. Als je dat van de wijkbewoners vraagt, moet je er ook voor zorgen dat het
plan duidelijk is. We willen graag dat geïnteresseerden zich een goede voorstelling kunnen
maken van wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Daarom besteden we veel aandacht aan een
goede presentatie. Via duidelijke kaarten en tekeningen laten we bezoekers zien wat ze
kunnen verwachten in hun buurt. Er wordt zelfs een levende maquette gemaakt. De meest
actuele stand van bijvoorbeeld sloop- en bouwzaken wordt via die maquette weergeven
door middel van blokjes die te verschuiven zijn. Daarbij houden we erg goed in de gaten dat
de informatie up to date is. Het loont dus de moeite om regelmatig langs te komen!

Openingstijden
Vanaf eind juni is het infocentrum geopend. Er zijn in die periode extra medewerkers van
de Gemeente en de Alliantie aanwezig om vragen te beantwoorden. De taal hoeft bij het
bezoeken van het infocentrum overigens geen probleem te zijn. Mensen mogen gerust
iemand meenemen.

Op de eerste pagina van deze krant staan de openingstijden van het infopunt
in De Groene Stee vermeld.
Wijkcentrum De Groene Stee
Wiekslag 92
Tel. 033 475 22 70
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De Horsten
Zie kaart projectgebied A
1.1 Arendshorst (oneven)
• Renovatie en wijziging van de huidige
bestemming in die van seniorenhuisvesting,
inclusief een herinrichting van de buitenruimte
• Verkeersveiligheid verbeteren aan de
Trekvogelweg
• Doorbreken van de anonimiteit
• Inzetten van Amersfoort Vernieuwt-teams
• Relatie met het Waterwingebied verbeteren
1.2 Overige Horsten
• Onderzoek naar toekomst en
aanpak gallerijflats
• Aanzet aanpak voor betere woonkwaliteit
en woningdifferentiatie
• Eventueel een herinrichting van de omgeving
• Inzetten van Amersfoort Vernieuwt-teams
• Nieuwe riolering Horsten en Trekvogelweg
• Relatie met het Waterwingebied verbeteren
Liendertseweg-RietzangerstraatWiekslag-Pelikaanstraat-Ibisstraat
Zie kaart projectgebied B
• Sloop van 192 portiekflats aan de
Liendertseweg en de Wiekslag.
• Bouw van een ABC-school in
het projectgebied met:
• Buitenschoolse opvang
• Een of twee gymzalen en onderzoek
naar een sportveld
• Ontmoetings- en activiteitenfunctie
• Kinderdagverblijf
• Natuurspeelplaats
• Nieuwbouw van woningen
(sociale huur en duurdere koop)
• Inzetten van Amersfoort Vernieuwt-teams
(voor de sloop)
• Bewoners betrekken bij speeltuin Vogelnest
• Nieuwbouw van woningen
• Inrichting van de woonomgeving

Zangvogelweg/Wielewaalstraat
Zie kaart projectgebied C
• Sloop van 90 galerijflats en 36 grondgebonden seniorenwoningen
• Nieuwbouw
• Inzetten van Amersfoort Vernieuwt-teams
• Aanleggen kunstgrasveld en speelplek
bij de moskee
• Onderhouden werkgroep Goede Buren
Vogelplein
Zie kaart projectgebied D
• Realiseren van een woonservicegebied
Liendert rondom het Vogelplein
• Versterken van de centrale winkelfunctie
ten opzichte van andere winkelstrips in Liendert
• Creëren van een ontmoetingsruimte
• Afbouwen winkelstrips Rietzangerstraat
en Wiekslag-Zuid
Fürglerplein
Zie kaart projectgebied E
• Realiseren van een ABC-school in de
bestaande huisvesting
• Terugbrengen van ontmoetingsactiviteiten
en -mogelijkheden
• Bevorderen van de verkeersveiligheid in
de schoolzone
• Bevorderen van sociale veiligheid, terug• dringen van hangjeugd op schoolpleinen door
• het toezicht te verbeteren en het realiseren
van een ontmoetingsplek
• Aanleg van een kunstgrasveld
Molendijkflat e.o.
Zie kaart projectgebied F
• Het verder ontwikkelen van het woonservicegebied Rustenburg in en bij de Molendijkflat
door het toevoegen van voorzieningen
en woningen.

Diversen Rustenburg
Zie kaart projectgebied G
• Geluidswal
• Verbeteren van de toegankelijkheid
• Opnemen in groene wandelroute
met het Waterwingebied
• Pilot groene inrichting en milieukwaliteit
(lucht en geluid)
Rosarium
• Herinrichting van het Rosarium aan
de Groene Steeg
Rustenburgerweg
• Vervangen van het wegdek
Waterwingebied
Zie kaart projectgebied H
• Opstellen van een herinrichtingsplan
waarin aan de orde komt:
• Fietsroute
• Speelplekken
• Ontsluiting bij de Horsten
• Ecologische inrichting
• Hondenbeleid
• Educatieve wandelroutes
• Onderdeel van Groen-blauwe structuur
(openbaar groen en water)
• Relatie met de Horsten
• Activiteiten ter bevordering van ontmoeting
en levendigheid
• Aanbieden van een cultureel programma
• Stimuleren van bewonersinitiatieven
• Bewoners betrekken bij beheer en
onderhoud

Li e n de rt & Ruste n bu rg ve rn i euwt pag 3

Diversen Liendert-Rustenburg
Zie kaart projectgebied I
• Herinrichting van Randwijcklaan
• Verkeersveiligheid en
oversteekbaarheid verbeteren
Creëren van ecologische verbindingszone
Valleikanaal (in uitvoering)
Zie kaart projectgebied J
Herontwikkeling locatie
zwembad Liendert
Zie kaart projectgebied K
• Na realisatie van Zwembad Hogeweg zal
het zwembad Liendert sluiten
• Herinrichten van het sportpark mogelijk in
combinatie met de bouw van 34 woningen in
de duurdere koopsector
Liendert Zuid
Zie kaart projectgebied L
• Afweging handhaving of sloop en
vervangende nieuwbouw van 12
seniorenwoningen van de Alliantie Eemvallei
en 34 woningen van Portaal aan het
Kwikstaartpad
• Afstemming met Hogewegzone
• Portaal bezint zich op de toekomstmogelijkheden van de locatie de Liendert.

Vervangende huisvesting:

Nieuwbouw, renovatie of sloop?

Bewoners die wonen in een woning die op de nominatie staan om op termijn te worden gesloopt hoeven zich geen zorgen te
maken over vervangende huisvesting. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt tussen de gemeente Amersfoort, de woningcorporaties en de belangen organisaties van de bewoners. Voor huurders van de Alliantie is dit de Vereniging Huurdersbelangen, kortweg VHB. Voor de huurders van Portaal is dit Hestia. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant en regelen de
herhuisvesting en de onkostenvergoeding.

Verbeteren bestaande bouw
de Horsten: zie kaart projectgebied A

Het is de bedoeling om de flats aan de Arendshorst, Havikshorst en Valkenhorst gefaseerd aan te pakken. Ook de galerijflats
aan de Sperwerhorst, Fazantenstraat en Liendertseweg komen op termijn aan de beurt. Dit zou kunnen door ieder jaar een
flatgebouw te verbeteren. De Alliantie Eemvallei start met de Arendshorst oneven. De flat waarvan de bestemming inmiddels
is gewijzigd in senioren huisvesting. Het is de bedoeling dat de bewoners nog dit jaar worden benaderd.

Verzetsplein: De Burgemeester Molendijkflat:
zie kaart projectgebied F
Na de grote renovatie die een aantal jaren geleden is gestart ronden we de laatste werkzaamheden dit jaar af. Denk hierbij
aan het realiseren van drie aangepaste woningen in de onderbouw, het uitbreiden van de recreatieruimte en het creëren van
een opstelruimte voor scootmobiels.

Wat betreft het wonen in Liendert/Rustenburg gaat er het nodige veranderen de komen-

Hebt u vragen over sloop, renovatie
of nieuwbouw?
Neemt u dan contact op met:

de jaren. Er komt een gevarieerder woningaanbod, met huizen voor gezinnen, starters en
ouderen. In de plannen met betrekking tot het woningaanbod werken gemeente en de

De Horsten

Alliantie Eemvallei samen. In het kader van ‘Amersfoort Vernieuwt’ is de blik daarbij niet

Deo Wijnands
Medewerker wijkbeheer
De Alliantie Eemvallei
Tel. 033-4765311

alleen gericht op de bouwplannen, maar speelt de hele woonomgeving en het sociaalbeheer een rol in de toekomstvisie voor de wijk.

Sloopflats Liendertseweg

In het ontwikkelingsplan zijn plekken in de wijk aangewezen waar sloop, vervangende
nieuwbouw en renovatie mogelijk is. De keuze van deze complexen is mede bepaald
door de technische staat van de woningen en de populariteit en de wensen van de
doelgroep waar de woningen oorspronkelijk voor zijn gebouwd. De bewoners uit de
complexen die voor sloop in aanmerking komen zijn hierover in oktober 2006 geïnformeerd. Op het moment dat er een meer concrete invulling kan worden gegeven aan de
plannen worden de bewoners uiteraard weer benaderd. Wanneer dit zal zijn hangt af van
een aantal zaken zoals afstemming van (sloop) plannen met andere wijken, budgettering
en besluitvorming.

Waar gaat het om?
Sloop en nieuwbouwplannen
Liendertseweg: zie kaart projectgebied B
Sloop van 6 portiekflats aan de Liendertseweg en 2 portiekflats aan de Wiekslag. Als in Liendert wordt gestart met sloop zullen deze portiekflats waarschijnlijk als eerste aan de beurt
zijn. De verwachting is dat het toch nog wel een paar jaar zal duren voordat de flats werkelijk
afgebroken zijn. Op deze locaties is straks ruimte voor nieuwbouw van koop- en/of huurwoningen in verschillende typen en prijsklassen maar misschien ook wel voor de nieuwbouw
van een ABC School.

Zangvogelweg / Wielewaalstraat:
zie kaart projectgebied C
Sloop van de drie-hoog galerijflats aan de Zangvogelweg en de Wielewaalstraat en de seniorenwoningen achter deze flats. Ook hier is straks ruimte om te vernieuwen door toevoeging
van verschillende woningtypen. De herontwikkeling van dit gebied zal plaatsvinden nadat de
ontwikkeling rondom de Liendertseweg is gerealiseerd.

Kwikstaartpad: zie kaart projectgebied L
De laatste woningen die in aanmerking komen voor sloop zijn de seniorenwoningen aan
het Kwikstaartpad. Ook hier zal het nog een aantal jaren duren voordat de bewoners zullen
worden benaderd.

Bea van de Vlier, bewoonster Liendertseweg:

‘Ik hoop dat de wijk
		 leuk wordt opgeknapt!’

Kwikstraatpad
‘Het is goed dat er iets voor de wijkbewoners gedaan wordt. Al moeten mensen zelf ook iets
terug doen om de wijk leefbaar te houden. Prettig samenleven met elkaar is belangrijk en ik
hoop dan ook dat dit onderwerp goed uit de verf komt in het ontwikkelingsplan.’
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Klankbordgroep
Waterwingebied
na de zomer van start

Als bewoner van de wijk heeft u ons op allerlei manieren laten weten wat u vindt van het
Waterwingebied. U heeft antwoord gegeven op allerlei vragen zoals:
• Laten we wel of geen honden toe in het Waterwingebied?
• Moeten er meer speelplekken komen ja of nee?
• Welke antwoorden u ook gegeven heeft, het is in elk geval ónze insteek om het groen in de
wijk zo veel mogelijk te optimaliseren. Dat gaan we op verschillende manieren doen.

Inventarisatie
Met alle informatie die we via u hebben gekregen, kunnen we uitstekend aan de slag. We
nemen tot de zomer de tijd om al uw ideeën en opmerkingen te inventariseren. Daaruit stellen
we het programma van eisen samen.

Klankbordgroep
Na de zomer kijken we hoe het programma van eisen in te passen is, onder andere op financieel
gebied. We richten dan aeen klankbordgroep op, die verder met ons meedenkt. De klankbordgroep
zal onder andere bestaan uit ‘Vrienden van het Waterwingebied’ en mensen die al eerder actief zijn geweest bij de samenstelling van het inrichtings- en beheerplan. Maar ook op u als wijkbewoner doen we
graag een beroep. Gaat het groen in de wijk u aan het hart, neem dan zitting in de klankbordgroep!

Ontwikkelingsplan
In het ontwikkelingsplan neemt het Waterwingebied een belangrijke plaats in: het is een
belangrijk bindend element in de wijk. Samen met u als bewoner maar ook met andere belanghebbenden maken we een plan over herinrichting van het gebied. De door u gemaakte
opmerkingen over het gebied zijn geïnventariseerd. Daarna is gekeken naar welke zaken in
het plan kunnen worden ingepast. Ook noemen we de klankbordgroep in het plan.
We horen graag van u wat u daarvan vindt.

Geef uw reactie!

Roel van der Raadt, bewoner De Havikshorst:

‘Doe iets!’

‘Ik woon zelf met veel plezier in de wijk. De
toekomst zie ik dan ook vol vertrouwen tegemoet. Er zou wat meer speelgelegenheid
voor kinderen mogen komen maar veel belangrijker nog vind ik de contacten tussen
de mensen onderling. Dat is zó belangrijk,
alleen is het niet het meest makkelijke om
te realiseren.’
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De zes thema’s van het
ontwikkelingsplan

De projecten: Aanpak
per buurt

Het ontwikkelingsplan heeft een kapstok.
Daar valt alles aan op te hangen wat er in
het plan beschreven staat. Deze kapstok bestaat uit zes thema’s. Deze thema’s met een
bijbehorende slogan zijn:
• Samenleven; met elkaar meedoen
• Wonen; voor iedereen wat wils
• Werken; levendigheid en bedrijvigheid
in de buurt
• Onderwijs; voor nu en straks
• Leefbaarheid; schoon, heel,
veilig en MOOI!
• Voorzieningen; krachtige voorzieningen
in de wijk

Vernieuwen is maatwerk. Daarom is de wijk
ingedeeld in verschillende projectgebieden.
In deze projectgebieden vinden de belangrijkste veranderingen plaats tot 2020. De
veranderingen zijn een combinatie van veranderingen met en voor mensen (sociaal)
en veranderingen van bouwwerken als woningen en voorzieningen (fysiek). Hierbij zijn
de fysieke ontwikkelingen een middel om de
sociale ontwikkelingen te ondersteunen en
te helpen. De gebieden waar deze ontwikkelingen plaats gaan vinden, ziet u terug op
de kaart op pagina 3. Ten eerste worden de
belangrijkste sociale projecten genoemd.

En nu?

Projecten voor de hele
wijk en / of doelgroepen

Het conceptontwikkelingsplan dat in een
samenvatting nu voor u ligt, is de visie van
de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal.
Daarnaast bevat het plan de ideeën, wensen en voorstellen van bewoners en andere
partijen uit de wijken zelf. Vanaf 4 juli tot en
met 25 september 2007 kan iedereen op dit
concept reageren in de inspraakprocedure.
Daarna wordt het plan indien nodig bijgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.
Deze stelt het ontwikkelingsplan vast. Deze
stap verwachten we in december 2007.
Hierna kan de ontwikkeling en uitvoering
van de projecten van start.

Er zijn al vele projecten gaande in de wijk,
zoals het buurtbudget en de buurtvaders.
Deze gaan natuurlijk door, maar nu onder de
vlag van Liendert-Rustenburg Vernieuwt.
Verder zijn er nieuwe projecten, activiteiten
en ontwikkelingen gestart in het kader van
Liendert-Rustenburg. Voorbeelden zijn de
aanleg van een nieuwe kruising van Randwijcklaan-Wiekslag, grofvuilacties, start herinrichting Rosarium en de oprichting van het
wijkplatform. Er gebeurt dus al veel.
Daarnaast start Liendert-Rustenburg binnen-

kort nieuwe projecten om senioren meer te
betrekken bij de wijk. Samen met senioren
willen wij een geschiedenisboek over de wijk
maken. Ook het realiseren van woningen voor
ouderen die zelfstandig willen blijven wonen
met eventuele zorg.
Met name de jeugd en jongeren willen
we meer laten sporten. Dit doen we door
meer sportvoorzieningen aan te leggen
en door meer sportactiviteiten in de wijk
te organiseren. Om meer levendigheid en
verbondenheid in de wijk te krijgen, zetten we in op wijkeconomie voor bijvoorbeeld startende ondernemers. Daaronder
valt ondermeer het opzetten van eigen
bedrijven. Ook stimuleren en scheppen
we mogelijkheden voor cultuur in de wijk,
door de wijkwebsite en wijkkrant voor en
door bewoners te maken en nog vele andere projecten. Tot slot zijn er verschillende projecten op het gebied van het thema

Kiers Tewari, bewoner Geallieerdenstraat:
‘Veiligheid op straat, het winkelaanbod en

de groenvoorziening zijn mijn aandachtspunten’
Dat hij straks het concept ontwikkelingsplan gaat bekijken staat voor hem als een paal boven
water. Voor Kiers Tewenari is die belangstelling de normaalste zaak van de wereld: ‘Als je
in de wijk woont moet je dat doen. Ik voel me betrokken bij de dingen die hier gebeuren en
samen met het wijkteam draag ik graag mijn steentje bij.’
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leefbaarheid, zoals verkeersveiligheid, vuil
en handhaving. Het doel is altijd om deze
projecten in meer of mindere mate samen
met bewoners en andere partijen op te
zetten en uit te voeren.

Uit de projectgebieden:
De Amersfoort
Vernieuwt teams
De Amersfoort Vernieuwt teams (AV-teams)
zijn een maatschappelijke investering waarbij mensen met problemen worden Aangesproken en Vooruit worden geholpen. De
teams leggen huisbezoeken af, luisteren,
helpen en motiveren mensen om hulp te
vinden en te krijgen.

Kinderactiviteiten in speeltuin
het Vogelnest
Wil je eens iets leuks doen op je vrije woensdagmiddag?
Kom dan naar speeltuin het Vogelnest!
Je kunt er onder begeleiding knutselen, spelen en sporten.
Er zijn twee groepen:
Vanaf 13.30 uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Vanaf 15.15 uur voor kinderen van 7 tot 9 jaar
Als je eerst meer wilt weten of je wilt je meteen al opgeven, bel dan naar:
Wijkcentrum de Groene Stee
telefoonnummer 033 475 22 70
Kom spelen, knutselen of sporten!

Ontwikkelingen ABC school

In Liendert woont de 140.001ste: Esra Buyruk

In eerdere wijkkranten heeft u al kunnen lezen over de ABC-school. In de ABC school
in Liendert-Rustenburg werken de basisscholen, het welzijnswerk, de kinderopvang en
de peuterspeelzalen samen. De ABC school wordt een plek waar naast leren en spelen
door kinderen, ook ontmoeten en leren voor buurtbewoners centraal staat. De samenwerking bestaat al enige tijd, maar er moet nog veel gebeuren voordat er daadwerkelijk
een nieuw gebouw is gebouwd. De activiteiten die nu plaatsvinden gaan gewoon door,
zoals bijvoorbeeld dansactiviteiten voor de kinderen van de ABC-school.

Esra is donderdag 7 juni in het ziekenhuis geboren. Zij is de dochter van Yusuf en Sevda Buyruk en het zusje van Emre (3 jaar). Sevda (27 jaar): “Ik heb deze naam puur voor Nederlanders
gekozen, zonder puntjes, zonder komma’s. Iedereen kan het nu goed schrijven en uitspreken.” Sevda is een paar maanden na haar geboorte in Turkije naar Amersfoort verhuisd. Ze
woont nu in Liendert en heeft daarvoor in Randenbroek en het Vermeerkwartier gewoond.
Haar man Yusuf (30 jaar) hier woont sinds 2001. Sevda: “Als ik ergens anders naar toe zou
verhuizen, dan moet het in Amersfoort zijn. Ik mis de stad als ik uit Amersfoort ben.”

Eigen school
Er komen twee aparte ABC-scholen. Eén ABC-school voor Liendert en een ABC-school
voor Rustenburg. Dit omdat deze twee wijken sterk van elkaar verschillen. In LiendertNoord zoeken we nog naar een geschikte locatie, terwijl we in Rustenburg de huidige
locatie gaan aanpassen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Liendert-Rustenburg Vernieuwt op internet
Binnenkort staat de informatie over de ontwikkelingsplannen ook op internet.
Kijk op www.amersfoortvernieuwt.nl.

Persoonlijk contact

Proces

Heino Abrahams
Projectleider
Gemeente Amersfoort
033- 469 42 45
hn.abrahams@amersfoort.nl

Onderzoek:
Enquêtes & bewoners
Bijeenkomsten
Voorjaar 2006
Krant 1
Dit is wat u zei.
Zomer 2006

Niko Paap
Projectleider/Wijkmanager
Gemeente Amersfoort
033 – 469 48 15
n.paap@amersfoort.nl

Krant 2
Liendert-Rustenburg
Vernieuwt! Maar hoe?
Oktober 2006

Informatiepunt
In De Groene Stee
033- 475 22 70

Bijeenkomsten
Gesprekken in de wijk
Najaar 2006

Reageren op deze krant

Het plan schrijven
Hoe gaan we het aanpakken?
Januari 2007

liendert@amersfoort.nl
rustenburg@amersfoort.nl

Krant 3
De planvorming:
Eind in zicht!
Maart 2007
Krant 4
Inspraak
Reageer nu! Zomer 2007
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