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Formele opdracht ‘Elisabethlocatie’ door college afgegeven 
Het college van b&w heeft gisteren de formele opdracht voor het maken van een inrichtings‐ en 
beheerplan  voor  de  Elisabethlocatie  verstrekt.  Een  mijlpaaltje  in  het  kader  van  het  nieuwe 
samenwerken.  De  afgelopen  weken  is  de  kerngroep  Samenwerking  Elisabeth  Groen  (SEG)  – 
bestaande uit wijkbewoners, ambtenaren, betrokken organisaties en ‘Het Nieuwe Samenwerken’ 
– druk geweest met de formele en procedurele voorbereiding. ‘Elisabeth’ is het eerste project dat 
op basis van het nieuwe samenwerken tot stand komt: gemeente en (wijk)bewoners doen het op 
basis van gelijkwaardigheid samen. Opzet is om het huidige ziekenhuisterrein groen in te richten. 
 

Inspirerende informatieavond 
Vorige  week  woensdag  vond  een  eerste  informele  kennismaking  plaats  met  meerdere  (wijk)‐
bewoners, verenigingen en  instellingen die op een of andere wijze bij dit gebied betrokken zijn. 
Liefst  34  belangstellenden  gaven  aan  onze  uitnodiging  gehoor.  In  diverse  werkgroepjes  kwam 
iedereen met suggesties voor het vervolgproces en droeg ideeën aan voor de verdere uitwerking. 
Voor de kerngroep was dat erg stimulerend en motiverend. En inspirerend om te ervaren hoeveel 
creativiteit op zo’n avond op komt borrelen. Heeft veel positieve energie opgewekt. 
 

Vervolgbijeenkomsten 
De maand  juni wil de kerngroep vooral  gebruiken om alom uit de  stad  ideeën op  te halen. Dat 
doen we voorlopig op drie manieren: via een website (zie blokje over buurbook), op bijeenkom‐
sten en per e‐mail.  In het Corderius College  is op woensdag 5  juni  van 20.00  tot 21.30 uur een 
avond  gepland  voor  met  name  de  omliggende  wijken.  Maar  het  staat  iedereen  vrij  binnen  te 
lopen.  Vervolgens  is  op  donderdag  27  juni  van  20.00  tot  21.30  uur  in  woonzorgcentrum 
Nijenstede een tweede bijeenkomst gepland waar, op basis van de opgehaalde ideeën, wellicht al 
een soort van ruw ‘vlekkenplan’ kan worden gepresenteerd. 
Aanmelden voor beide avonden en het geven van ideeën: hetnieuwesamenwerken@gmail.com 
 
 

 
 
Op de foto boven een deel van de voorlopige Kerngroep tijdens een voorbereidende workshop in ‘de Nieuwe Erven’. 
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Volg en doe mee via BUURBOOK.NL 
Een van de mogelijkheden om mee te doen is via 
buurbook.nl. Na een eenmalige registratie tik je 
Amersfoort in en zie je Elisabethproject staan. Klik 
daarop en geef aan dat je dit plan wilt volgen (knop 
links boven). Je wordt dan automatisch op de 
hoogte gehouden. En de volgende keer dat je inlogt 
staat het project in ‘mijn buurbook’. Als je het opent 
kun je alle documenten lezen en reacties plaatsen. 



  

 

Twee Nieuwe Samenwerkers 
Joost  van  Alkemade  en  Freek  Liebrand  zijn  sinds  kort  ook  ambassadeurs  van  HNS.  Hun  profielen  en 
achtergronden zijn binnenkort te vinden op onze website www.hetnieuwesamenwerken.net. 
___________________________________________________________________________________ 
Gemengde werkgroepen van start 
Diverse wensen en opmerkingen uit de conferentie van vorig jaar september hebben wij in ons verslag vertaald 
in drie gemengde werkgroepen die met deze actiepunten aan de slag gaan. De werkgroepen bestaan alle uit 
raadsleden,  ambtenaren,  inwoners  die  zich  daarvoor  hebben  aangemeld  en  ‘wij’  van HNS.  De werkgroepen 
zijn: Participatie (houdt onder meer het participatieproces tegen het licht); Werkwijze raad (hoe betrek je de 
raad  bij  processen)  en  Initiatieven  vanuit  de  stad  (één  loket  voor  initiatieven).  Plan  is  om  met  concrete 
voorstellen  te  komen die wellicht  volgend  voorjaar, wanneer  de  nieuwe  gemeenteraad wordt  geïnstalleerd, 
gerealiseerd kunnen worden. Voor de leden van de werkgroepen zie: www.hetnieuwesamenwerken.net. 
___________________________________________________________________________________ 
Kruiskamp Onderneemt 
Kruiskamp Onderneemt   is een bewonersinitiatief van de wijk Kruiskamp dat een bewonersbedrijf wil starten 
en  realiseren  in  een  leegstand  pand.  Zij  wil  zinvolle  invulling  geven  aan  lege  panden  in  de  wijk  door  het 
verhuren  van  ruimten  aan  ZZP‐ers,  wijkgerelateerde  instanties,  vrijwilligers  en  getalenteerde  bewoners,  die 
activiteiten genereren voor de wijk die afgestemd zijn op de behoeften van de mensen uit de buurt op basis 
van ondernemerschap. Ons uitgangspunt is om met eigen middelen en kracht in de wijk de dingen te realiseren 
die bewoners belangrijk vinden. Wij geloven in de kracht van de wijk en willen een spil zijn in het verbinden van 
de  behoeften  en  capaciteiten  van  bewoners.  Momenteel  zijn  wij  met  de  gemeente  in  gesprek  op  welke 
voorwaarden wij ons bewonersbedrijf  kunnen starten en  realiseren  in gebouw De Witte Vlinder. Op  langere 
termijn  willen  wij  het  gebouw  in  eigendom  nemen.  Dit  wordt  gewaarborgd  door  een  goed  doordachte 
rechtsvorm,  die  het  gebouw  als  eigendom  voor  de  wijk  beschermd  en  flexibel  kan  inspelen  op 
maatschappelijke veranderingen en wisselende bewonerssamenstelling. Veel  is mogelijk! Meer weten? Stuur 
een mail naar Jeroen Fikkers: jeroen@blikwissel.nl. 
__________________________________________________________________________________________ 
Over het Rietveldpaviljoen, het plein en de kracht van de stad  
Het  plein  de  Zonnehof  als  lommerrijke  ‘Houttuin’,  zonder  de  dominantie  van  de  auto,  met  woonfuncties 
georiënteerd aan het groen en het Rietveldpaviljoen als centrale plek waar kunst en cultuur in allerlei vormen 
en gedaanten floreren in een ‘kunstbrouwerij’. Is  het een onbereikbare luchtspiegeling of een benaderbare en 
realistische  droom?  Volgens  het  Burgerinitiatief  Zonnehof  (BIZ!)  is  het  een  droom  die  werkelijkheid  zou 
moeten  en  ook  zeker  zou  kunnen  worden.  Niet  alleen  om  eer  te  doen  aan  het  Rietveldpaviljoen  en  het 
omliggende,  ooit  een parkachtig  groene plein, maar  ook  vanuit  het  toevoegen  van  kwaliteit  aan de  stad  als 
geheel. Het Burgerinitiatief Zonnehof wil een aanzet geven voor een transformatie van het huidige, zieltogende 
plein de Zonnehof en de omliggende gebouwen zodat het weer een volwaardig en levendig onderdeel van de 
stad kan worden. Door bestaande  initiatieven te koppelen aan nieuwe ideeën en plannen  wordt, vanuit een 
gemeenschappelijk  gedragen  verantwoordelijkheid,  gekoerst  op  stedelijke  ontwikkeling  gebaseerd  op  een 
economisch haalbaar plan. Voor meer informatie: Johanna van der Werff, j.vanderwerff@fasade.nl 
___________________________________________________________________________________ 
Vrienden van de Kamp 
Vrienden  van  de  Kamp  heeft  voor  bewoners,  ondernemers  en  eigenaren  een  presentatie  op  hoofdlijnen 
gegeven over de herinrichting  van het Kampkwartier,  de Kamp en aangelegen  straten. Dit  is  bijzonder  goed 
gevallen. Vervolgens een presentatie  in het PEB  , Platform Economie Binnenstad, bij de wethouders Pim van 
den Berg, Hans Buijtelaar en Rob van Muilekom. Gesproken met ambtenaren en raadsleden. Van alle kanten 
veel  enthousiasme  voor  dit  Burgerinitiatief.  Deze  maand  gaat  een  voorstel  naar  het  college  om  verdere 
uitwerking  mogelijk  te  maken.  De  verwachting  is  dat  niet  het  plan  ter  discussie  staat,  maar  de  mate  van 
uitwerking. De complimenten aan alle genoemde partijen dat Het Nieuwe Samenwerken zoveel ruimte krijgt. 
Informatie bij Norbert van Zwetselaar: norbertvzw@gmail.com 
_______________________________________________________________________ 

Voor meer informatie over ons: www.hetnieuwesamenwerken.net 
 

Indien u deze nieuwsbrief regelmatig wilt ontvangen, of juist niet op prijs stelt, kunt u een mail te sturen naar: hetnieuwesamenwerken@gmail.com 
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