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InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Vanuit de werkgroep Initiatieven uit de Stad binnen Het Nieuwe 

Samenwerken, is het idee ontstaan om een Stadsexpeditie te 

organiseren. Deze organisatie is een vruchtbare samenwerking 

geworden tussen Griffie, ambtenaren, raadsleden en bewoners.  

Zaterdag 25 januari 2014 gingen twintig Amersfoortse kandidaat-

raadsleden op bezoek in de stad. Op deze manier konden ze drie 

open gesprekken voeren met verschillende inwoners uit 

Amersfoort met een bijzonder verhaal. 

Hoe is het om als jongere of juist als oudere te leven in 

Amersfoort? Hoe is het om gebruik te maken van de WMO en om 

in een Focuswoning te wonen? Kortom, kennis maken met 

verhalen uit de stad. Verhalen van mensen en kleine organisaties 

die niet zo maar zichtbaar zijn. In duo’s gingen aankomend 

raadsleden op pad. Onderweg hield de groep elkaar op de hoogte 

van de bezoeken met foto’s op Pinterest. 

 

In dit boekje delen een aantal kandidaat-raadsleden hun 

ervaringen van deze dag.  

 

Veel leesplezier! 

 

Joost van Alkemade 

Lia Bouma 

Annemarie Postma 

Ans Mers 

Will van der Vlies 

Niko Paap 

Yudeska Witteman 
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----------------------------------------------------- 

Kandidaten Jacques Happe (D66) en Astrid Janssen (GroenLinks) 

op expeditie in Liendert en Vathorst 

 

“Onlangs mocht ik als kandidaat-raadslid op Stadsexpeditie. Het 

was een kennismaking met onbekende Amersfoorters. Sommigen 

zetten zich belangeloos in voor hun buurt, terwijl anderen 

genieten van een welverdiende oude dag. Zoals de 81-jarige 

meneer De Graaf in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in 

Vathorst. Hij vertelde over zijn rijke leven, waarna je je weer eens 

realiseert dat geluk niet afhangt van rijkdom, maar kleine dingen 

zoals goede zorg, bezoek dat je krijgt of iemand die eens naar je 

luistert.”  

 

Jacques Happe was  

met Astrid Janssen op 

expeditie. “Daarna 

ontmoetten we Nel 

Slangwal, een enorm 

betrokken buurt-

bewoonster uit Liendert. 

Ze runt samen met 

andere vrijwilligers  

Het Huis van Bartels, 

waar exposities, 

activiteiten,  koffie-ochtenden en excursies voor de buurt worden 

georganiseerd. Haar bevlogenheid is de verbindende factor in de 

gemeenschapszin van haar buurt en voor de buurtbewoners. Daar 

word ik erg blij van.” 

 

“Tot slot hebben we in Vathorst gekeken waar initiatieven worden 

opgezet door wijkcoach Jacqueline van der Laan. Ook weer mooi  

Een goede voorbereiding is noodzakelijk 
bij een expeditie 
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om te zien hoe iemand zich inzet om activiteiten voor de wijk op 

te zetten. Deze mensen, en nog velen met hen, zijn de pareltjes 

die van onze stad een levendig centrum maken in de regio, in de 

provincie, in ons land.”   

 

“Wat bij mij het meest 

is blijven hangen van de 

stadsexpeditie,’ vertelt 

Astrid,‘ is het verhaal 

achter de mensen. Het 

leuke van deze 

expeditie vond ik dat 

we geen doel hadden, 

anders dan het leren 

kennen van de mensen. 

Door zo te kijken naar 

de mens, zie je en hoor 

je veel meer en begrijpen we beter waarom mensen iets doen en 

iets willen.” 

 

“In huize Bartels ontmoetten we buurvrouw Nel. Een warme 

vrouw, die veel doet voor de buurt. Ze is heel begaan en 

organiseert veel activiteiten voor de kinderen. Tegelijk is ze ook 

een vrouw met een eigen gezin, die verdriet heeft over de moord 

op de zoon van haar Marokkaanse buurvrouw.”  

 

“In het informatiecentrum Vathorst kwamen we te spreken over de 

Vathorsters en hoe zij in de wijk staan en in Amersfoort. Zo 

kregen we een beter beeld van de verschillende Vathorsters. In 

het bijzonder ontmoetten we meneer De Graaf. Hij heeft al op veel 

verschillende plekken gewoond in Amersfoort en zit nu in het St. 

Pieters en Bloklands Gasthuis. Een man met een rijk verleden.” 

Bij het Informatiecentrum in Vathorst 
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“Tot slot is er het verhaal achter mijn expeditiegenoot, Jacques 

Happe. Samen trokken we Amersfoort door en bij elk bezoek, 

maar vooral onderweg leerde ik ook hem beter kennen. Het 

verhaal achter de politicus.” 

 

 
 

Op bezoek bij Huize Bartels. Initiatief samen  

met de Alliantie om buurtparticipatie en  

sociale cohesie in de buurt te bevorderen 
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----------------------------------------------------- 

Erik Slootweg (BPA) en Ben Meelhuysen (GroenLinks) 

spraken onder andere met Henny Mulder, lid WMO cliëntenraad 

 

 “Mevrouw Henny Mulder ontving ons in haar aangepaste woning 

in de Graaf Janlaan”, zegt Ben. “Praktische voorzieningen waren 

aanwezig om het zelfstandig wonen zo prettig mogelijk te maken. 

Ook de nodige hulpmiddelen waren aanwezig, bijvoorbeeld til 

apparatuur in slaap- en badkamer om ook voor medewerkers van 

Focus het werk te verlichten.” 

 

“De overdracht van het sociaal domein naar de gemeente baart 

haar zorgen. Inzicht in de thuissituatie, zowel in financieel als 

sociaal opzicht, van mensen met een beperking is niet volledig. 

Politici zouden zich meer moeten verdiepen in de situatie van 

deze mensen, alvorens besluiten te nemen die zeer ingrijpend 

zijn in hun leven. Beperkte bewegingsvrijheid, minder financiële 

middelen voor nodige aanpassingen of hulpverlening en minder 

financiële middelen om in het dagelijks levensonderhoud te 

kunnen voorzien, zijn het gevolg.” 

 

“Henny heeft ons geïnformeerd over de huidige situatie van 

gehandicapten en chronisch patiënten in breed perspectief”, 

vervolgt Ben. “Zowel voor mij als voor Erik een eyeopener omdat 

de situatie  bij alle veranderingen binnen het sociale domein 

(Sociale Zekerheid WMO, decentralisatie AWBZ, etc.) een negatief 

effect kunnen hebben op de kwaliteit van leven van 

gehandicapten en chronisch zieken.” 

 

“Ook de bij het gesprek aanwezige vriendin van Henny, actief 

binnen het Gehandicapten Patiënten Platform Amersfoort (GPPA),  
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heeft ons zeer goed geïnformeerd. Ze geeft aan dat het motto van 

GPPA is: ‘MEEDOEN is een mensenrecht’. Hoe krijgen mensen met 

een beperking, ongeacht leefsituatie, opleidingsniveau, leeftijd, 

percentage arbeidsongeschiktheid, de aandacht en het recht dat 

zij verdienen?” 

 

 

 

 

 

Is bijgebleven: de kracht van het verhaal van Henny 
#participatiesamenleving #handicap 
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------------------------------------------------------ 

Desiree Steenbeek (BPA), Erik Slootweg (BPA), en Ben Meelhuysen 

(GroenLinks) waren in gesprek met verschillende bezoekers van 

Het Klokhuis 

 

“Deze locatie voorziet echt in een behoefte. Vele wijkactiviteiten 

worden met enthousiasme georganiseerd door vrijwilligers en 

huurders van de locatie. Vrijwilligers Diny, Henny en Ank hebben 

ons op enthousiaste wijze deelgenoot gemaakt van de belangrijke 

wijkfunctie van Het Klokhuis. Ze hebben ons ook duidelijk 

gemaakt dat bepaalde keuzes door de gemeente in regelgeving  

en subsidieverstrekking bij hen niet duidelijk zijn en onbegrip 

veroorzaken. De gemeente geeft bijvoorbeeld wel subsidie voor 

het vervangen van de huidige vloerbedekking, terwijl de 

vrijwilligers het geld liever zouden besteden aan bijvoorbeeld 

betere geluidsisolatiematerialen, een betaalde kracht aannemen, 

toiletgroepen vernieuwen.”  

 

 
 

‘Belangrijke wijkfunctie.’
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De kandidaat-raadsleden vervolgen: “Ans, de beheerder van Het 

Klokhuis onderzoekt de mogelijkheid om de warme maaltijd- 

verstrekking van één keer per week te verhogen naar twee keer 

per week. Dit voorziet in een behoefte voor alleenstaanden en 

ouderen. Bovendien verstrekken lokale ondernemers interessante 

kortingen en geven ze gratis voeding.” 

 

 
 

De koks van Resto Het Klokhuis verzorgen  

de lunch voor een deel van het expeditie- 

gezelschap 
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------------------------------------------------------- 

Desiree Steenbeek (BPA), Arjan Zwart (ChristenUnie), Sergey van 

Daalen (SP) en Ben Meelhuysen (GroenLinks) spraken onder 

andere met Jan van der Sluis, mede-initiatiefnemer van het Repair 

Café, in STIP Kruiskamp 

    

“Het Repair Café is de gelegenheid om iets te laten repareren 

maar ook om andere mensen te ontmoeten. Op één zaterdag per 

maand kunnen mensen met bepaalde professionele vaardigheden 

anderen  gratis helpen met onder andere reparaties/verstellen van 

kleding, fietsen, speelgoed, naaimachines, computers, 

audio/visuele apparatuur, kleine keukenapparatuur, etc. 

Het initiatief komt van kerken in de wijk, enkele maatschappelijke 

organisaties en Beweging 3.0. Er zijn gemiddeld 60 bezoekers per 

zaterdag en er is nog behoefte aan gastheren en gastvrouwen.” 

 

“Ook de gemeente moet exact weten wat er in welke wijk aan de 

hand is en waar behoefte aan is. Het gaat om de nood in iedere 

wijk. Ook in de wijken met hoogopgeleiden en gemiddeld hogere 

inkomens als Vathorst. Geld is niet het belangrijkste maar 

aandacht vanuit de politiek wel.” 

 

“Jan heeft ons op enthousiaste wijze geïnformeerd over de 

realisatie van het Repair Café. Tevens werd de problematiek en de 

mogelijkheden breder getrokken dan alleen voor de wijk 

Kruiskamp/Koppel.” 
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-------------------------------------------------- 

Jeroen Bulthuis (GroenLinks) en Tera de Wit (OPA) bezochten  

Het Klokhuis, Huis van Bartels en STIP Kruiskamp   

 

“Bij mij is vooral blijven hangen” zegt Jeroen, “dat de mensen die 

wij hebben gesproken weinig verschil meer zien tussen alle 

politieke partijen. Ik heb van twee mensen letterlijk het appèl 

gehoord om meer op zoek te gaan naar de dingen die ons als 

politieke partijen bindt, omdat we het over de belangrijkste 

onderwerpen vaak toch gewoon eens zijn. En in het licht van het 

feit dat we met zoveel partijen meedoen aan de verkiezingen heb 

ik die boodschap goed in m'n oren geknoopt. Ik denk inderdaad 

dat we met alle moeilijke vraagstukken die de komende jaren op 

ons afkomen vooral op zoek moeten gaan naar wat ons bindt in 

plaats van elkaar vliegen af te vangen. Dat is nodig om de 

geloofwaardigheid van de politiek te herstellen, maar ook om 

gewoon dingen voor de stad voor elkaar te krijgen, met name 

voor mensen die het de komende jaren erg moeilijk gaan 

krijgen”.  

 

“Verder is bij mij blijven hangen dat we als politici meer tijd vrij 

moeten maken om mensen in de stad op te zoeken. De afgelopen 

jaren is er van alles aan gedaan om de kloof tussen burgers en 

politiek te dichten, maar dat was nog te veel vanuit de gedachte 

dat we mensen naar het gemeentehuis moesten halen. Ik ben er 

door de gesprekken die ik zaterdag heb gehad van overtuigd 

geraakt, dat we niet de mensen naar het stadhuis moeten halen, 

maar gewoon zelf vaker de stad in moeten gaan. Om ideeën en 

mening op te halen, maar ook om genomen besluiten uit te 

leggen en begrip te kweken voor de keuzes die in de Raad zijn 

gemaakt. Volgens mij moeten we dus vooral zorgen dat we onze 

vergaderingen in het stadhuis zo efficiënt mogelijk organiseren, 



10 

 

zodat we zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan elkaar en meer tijd 

overhouden om de stad in te gaan.”  

 

Tera vervolgt: “wat heeft mij geraakt is de inzet en het 

enthousiasme van bewoners om in het wijkcentrum te werken. Ik 

bemerkte een hunkering naar kortere lijnen met de raadsleden. 

De belangstelling om te stemmen is beperkt omdat er weinig 

wederhoor is… mooie beloftes, maar nakomen is een ander 

verhaal. Men vraagt zich af: waarom kan er bijvoorbeeld in het 

wijkcentrum geen ID kaart opgehaald worden? Waarom zou je 

goedlopende wijkcentra sluiten? Waarom doen we 

vrijwilligerswerk? Ik zou zeggen: luister, denk mee en blijf 

betrokken.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Op zoek naar wat ons bindt… 
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-------------------------------------------------- 

Fred Saarloos (BPA) ging op expeditie met Roel Mulder (OPA) 

langs Het Klokhuis, De Witte Vlinder en STIP Liendert 

 

Fred:    “Voor het eerste gesprek ben ik alleen naar Het Klokhuis 

(Schuilenburg) gereden. Ik ben daar opgevangen door een ander 

koppel en met z’n drieën hebben we gesproken met drie 

vrijwilligers van dit buurthuis. Ik was onder de indruk van, met 

name, de gedrevenheid van de dames. Er wordt daar met zeer 

veel inzet een buurthuis gerund die, naar uit de verhalen bleek, 

voorzag in een duidelijke behoefte. Zelfs bewoners uit aanpalende 

wijken maken gebruik van dit centrum. De lunch was keurig 

verzorgd en gaf nog meer mogelijkheden met anderen van 

gedachten te wisselen.” 

 

“Hierna ben ik bij De Witte Vlinder (Kruiskamp) aangeland. Hier 

zag ik ook mijn expeditiemaatje Roel Mulder (OPA) . Er ging een 

geheel nieuwe wereld voor mij open. Dit was geen buurthuis maar 

een ruimte waar de buurtgenoten een onderneming, van welke 

aard dan ook, konden beginnen. Zij huren daar ruimte en gaan 

aan de slag. Er gebeurt daar teveel om in dit bestek op te  

noemen, maar de gedrevenheid van de vrouw en de man die ons 

te woord stonden, straalde er van af. “ 

 

“Wederom alleen vertrok ik naar de STIP (Liendert). Daar kwam ik 

in gesprek met de beheerder en een oudere man die 

mantelzorger is van zijn echtgenote. Overigens was hij dat al 

voordat het woord was uitgevonden. Het werd een geanimeerd 

gesprek, met name over de problematiek die hij voorzag bij de 

voorgestelde nieuw wijze van afval scheiding en het ophalen 

hiervan.” 
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“Ik had wel moeite met het gebruik van de tegenwoordig in zwang 

zijnde communicatiemiddelen. Je bent soms meer bezig met 

laptop en ‘Pinterest’ dan met het gesprek. Zodoende mis je delen 

van het gesprek en verdwijnt het gevoel van betrokkenheid. Laten 

we elkaar bij gesprekken gewoon weer in de ogen kijken.” 

 

 
 

Leren hoe Pinterest werkt… 
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 ------------------------------------------------------ 

Bert Veenstra (PvdA) en Maria Ballast-Tatarian (VVD) spraken een 

jonge Amersfoortse in STIP Kruiskamp, een mantelzorger in STIP 

Liendert. En met Joost van Alkemade, Het Nieuwe Samenwerken  

in het Stadhuis 

 

Bert Veenstra (PvdA): “Wat me het meeste is bijgebleven van de 

Stadsexpeditie is het persoonlijke contact met burgers. We 

hebben in een vrij ongedwongen sfeer in de STIP’s in Kruiskamp 

en Liendert met twee heel verschillende vrouwen kunnen praten. 

Het eerste verhaal was treffend vanwege haar grote betrokkenheid 

bij de buurt en haar omgeving enerzijds maar eigenlijk best wel 

schrijnend anderzijds.” 

 

 

 

 

“ 

De tweede gesprekspartner had een Turkse achtergrond en 

zorgde voor haar vader en moeder. Vader is half verlamd en wil 

niet in een verzorgingstehuis omdat hij zich daar niet thuis zou 

Praten met een bewoner over Amersfoort,  
haar mensen, haar problemen… 
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voelen. De vrouw was de enige van haar familie die voor de 

ouders klaarstond net zoals zij in de buurt ook vele anderen 

helpt. Shocking vond ik het feit dat de vrouw 16 jaar in Nederland 

in een wasserij heeft gewerkt, de Nederlandse taal goed spreekt 

maar NIET kan schrijven. Voor het opstellen van brieven naar de 

gemeente o.a. was zij dus altijd afhankelijk van anderen! Deze 

mevrouw vindt de toegang tot de hulploketten van de gemeente 

ronduit mager, zeker als het om minderheden gaat. Haar pleidooi 

was een Turks bejaardentehuis in het leven te roepen voor 

bejaarde 1e-generatie allochtonen.” 

 

Maria Ballast Tatarian (VVD): “Als zittend raadslid voelde ik me 

een vreemde eend in de bijt.  Aangezien de stadsexpeditie voor 

de kandidaat raadsleden georganiseerd was. Ik las in het 

raadsbreed bericht dat er weer een Stadsexpeditie in de nabije 

toekomst georganiseerd zal worden voor de nieuwe raad. Ik 

verheug me nu al op die dag.”     

 

“Samen met collega Bert heb ik een betrokken en hardwerkende 

jonge dame van 21 ontmoet. Ze vertelde aan ons over haar buurt 

en wat er allemaal daarin speelt van buurtoverlast tot 

woonplezier. Verder vertelde ze ook over zichzelf. Zij heeft een 

kappersdiploma gehaald, maar ze werkt op dit moment als 

verkoopster, omdat er geen kappersvacatures zijn. Ze zei 

letterlijk: “ik ga niet thuis zitten met een uitkering, werk is werk”. 

Dit vond ik, als een VVD’er die het werken (betaald of onbetaald) 

hoog in het vaandel staat bijzonder om te horen.  

 

 Onze tweede gesprek was met een Turkse mantelzorger. Ze 

zorgt voor haar zieke vader en moeder die op leeftijd is. Ze is op 

jonge leeftijd naar Nederland gekomen met haar ouders. Omdat 
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ze van haar vader niet naar school mocht, kon ze niet leren 

schrijven. Ze vindt dit nog altijd erg jammer. 

We hoorden veel over haar dagelijks leven als mantelzorger. Het 

mantelzorgen, naast de  zorg voor haar eigen gezin, valt haar 

soms erg zwaar. Ze vertelt dat dit deels komt door de 

administratieve rompslomp en de Nederlandse brieven en 

formulieren, die ze niet kan lezen. Gelukkig vindt ze hiervoor hulp 

in haar eigen netwerk. Bijzonder mooi om te horen hoe mensen 

hun problemen onderling oplossen en niet meteen naar de 

overheid komen. Op de vraag of ze weleens van een STIP had 

gehoord, antwoordde ze dat ze hier nog niet eerder wat over 

gehoord had. Ze heeft met de coördinator van de STIP Liendert, 

die bij het gesprek ook aanwezig was, een afspraak gemaakt. 

We hebben samen niet alleen over lastige zorgkwesties gehad, 

maar ook over haar vakantie in het land van herkomst.” 

    

    

  STIP Liendert 
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------------------------------------------------------- 

Francis Hazekamp (PvdA) en Bart Huydts (D66) spraken met een 

bewoner van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, met bezoekers 

van Wijkcentrum Het Klokhuis en met Lia Bouma, ambassadeur 

Het Nieuwe Samenwerken 

 

Francis: “Jacqueline van der Laan heette ons welkom in Café de 

Gasteling van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en vertelde 

welke rol zij in Vathorst heeft.  Ze bracht ons naar een tafel  waar 

een paar bewoners op ons zaten te wachten. Ik had het erg te 

doen met deze senioren. Het uitzicht vanuit hun (wel gerieflijke) 

kamer is troosteloos (althans vergeleken met het oude gebouw) 

maar dat wordt misschien nog wel wat beter, want er wordt volop 

gebouwd.  Het café toont redelijk gezellig en ik weet dat St. 

Pieters en Bloklands acties onderneemt om contact met 

omwonenden te bevorderen. Nee hier kwam ik niet opgewekt 

vandaan.” 

 

“Tijdens de lunch bij Daphne in de Kas, voelde me op mijn gemak. 

Ik houd van de sfeer in zo’n kas. We zaten aan een lange tafel met 

andere kandidaten en zo kon je “team builden” met teams 

waarmee je over een paar maanden wellicht moet samenwerken in 

de Raad.”  

 

“Daphne is enthousiast.  Ze heeft een moestuin waar zij en 

omwonenden kunnen plukken. Daphne werkt samen met Land in 

Zicht  om het park te onderhouden, die mensen helpt om weer op 

de arbeidsmarkt terecht te komen.”  
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“In Wijkcentrum het Klokhuis spraken we met een paar 

vrijwilligsters, een paar bezoekers en de kok. Ze vertelden over de 

activiteiten die er in het Klokhuis te vinden zijn, zoals Resto “van 

Harte”.  Behalve de vrijwilligers Jan en Christa werken er stagiaires 

van het ROC en Wajong-ers. De mensen zijn dolblij met HUN 

Klokhuis.” 

 

“Ik vind het heel goed dat deze dag is georganiseerd. Het 

bevordert dat mensen van verschillende partijen met elkaar leren 

omgaan. Het is nuttig dat toekomstige raadslieden al kunnen 

luisteren naar de verhalen van Amersfoorters.” 

 

 In Vathorst wordt gelunched bij Daphne in de Kas 
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------------------------------------------------------ 

Bas Aghina (CDA) ging op stap met Atie van Stijn (BPA) 

 

“De meeste mensen willen iets moois  van hun leven hier in 

Amersfoort maken”, zegt Bas. “Zo mocht ik bijvoorbeeld tijdens 

de Stadsexpeditie kennismaken met Christa van Kasteel, Anneke 

Priem en mw. Hoffman in Wijkcentrum Het Klokhuis. Deze 

vrijwilligers helpen anderen, veelal senioren, een fijne 

dagbesteding te hebben door te organiseren dat zij samen 

kunnen eten, een yogacursus te doen (zeer populair) of te 

bridgen. Of neem bijvoorbeeld Daphne in de Kas, die midden in 

Vathorst een moderne Herberg voor alle generaties uitbaat en 

duurzame maaltijden serveert. Een wijkpareltje.” 

 

“Ook ontmoette ik een 

bewoner van St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis, 

die zijn rijke 

levensverhaal wilde 

vertellen vanaf de 

Tweede Oorlog tot aan 

nu. En hij maakt zich 

toch  zorgen over wat de 

aangekondigde  

veranderingen in de WMO 

en Langdurige Zorg voor 

hem en zijn vrouw gaan betekenen.”  

 

“Allemaal Amersfoorters die deze parel aan de Eem tot een rijke 

gemeente maken. Ik kijk uit naar de volgende Expeditie die vast 

ook de meer landelijke gebieden van onze gemeente zal 

aandoen.” 

   In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis 
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------------------------------------------------------- 

Philomène Schenk Seuntjens (Amersfoort Anders) en Erwin Blaauw 

(D66) spraken met Ans Mers, Community Manager van Het 

Klokhuis en bezochten Huis van Bartels en STIP Kruiskamp  

    

“Ons eerste gesprek was met Ans Mers, zij is de bevlogen 

beheerder van het Klokhuis. Ze begrijpt niet, dat er door 

raadsleden over het lot van het Klokhuis wordt beslist zonder dat 

deze raadsleden er het fijne van weten en zonder dat zij zich ter 

plekke op de hoogte hebben gesteld. En als er op sociaal vlak een 

beslissing wordt genomen, dat iemand van de raad hier actie op 

moet nemen. Bovendien zegt ze: wanneer er iemand vanuit een 

uitkering (ww of bijstand) verplicht vrijwilligerswerk bij het 

Klokhuis moet verrichten, dan moet er begeleiding plaats vinden. 

Je kunt niet verwachten dat de verplichte vrijwilligers door het 

Klokhuis in 3 maanden tijd mensen rijp moeten maken voor de 

arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkcentrum Het Klokhuis heeft een groot sociaal 
hart. Dit moeten we koesteren en vertrouwen 
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Via een algemene plaatselijke verordening is besloten dat in het 

weekend geen bruiloften en partijen gehouden mogen worden in 

het Klokhuis en dat er geen sterke drank mag worden 

geschonken. Het Klokhuis had zelf liever gezien dat er wel feesten 

gehouden mogen worden die gelieerd zijn aan het gebouw. 

We hebben ook gesproken met een mevrouw, die voor 100% is 

afgekeurd vanwege een versleten rug. Zij is erg blij met het 

Klokhuis, heeft er veel kontakten en eet er iedere 

woensdagavond. Bovendien vertelde ze dat mensen die híer een 

feestje houden het geld niet hebben om een feestje te houden in 

een regulier restaurant.” 

 

“In het Huis van Bartels hebben we een goed gesprek gehad met 

Riekje Hofmann. Zij is al 30 jaar actief in verschillende 

overlegorganen en klankbordgroepen. Momenteel is ze gastvrouw 

in het Huis van Bartels en lid van de klankbordgroep Nieuwbouw 

Hogeweg. 

De insteek van de gemeente ten opzichte van klankbordgroepen 

en inspraak is gedurende de afgelopen 30 jaar veranderd van een 

niet-soepele houding naar een soepele houding (van 

vechtstructuur naar overleg structuur). Er is nu veel meer ruimte 

voor inspraak van burgers. 

De gemeente houdt wel het grotere algemene belang in de gaten 

(stadsvisie voor grotere problemen). Nu is een verdere 

ontwikkeling van burgerschap nodig. Hierbij is het bijvoorbeeld 

nodig dat gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren zelf 

komen kijken en met bewoners in overleg treden. Nu gebeurt dat 

slechts sporadisch en door maar een paar mensen. Bovendien is 

het geld –via subsidies – vaak bij instellingen aanwezig die de 

daarmee gepaarde positie gebruiken om hun eigen belang door te 
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drukken. Hierdoor vermindert de ruimte voor inspraak van 

burgers/bewoners.  

Voor het oplossen van de problemen die er de komende jaren 

aankomen zijn creatieve ideeën en creatieve omgang met 

middelen nodig. Zo zouden actieve burgers een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren door op kleine schaal hulp te bieden en 

daarmee een positieve houding bewerkstelligen. Het begrip 

respect zou weer een positieve lading moeten krijgen!” 

 

 

 
 

In gesprek met Riekje Hofmann 

 

“Wij hebben ook gesproken met Kees Hummelen. Hij heeft zich 

o.a. bezig gehouden met de herinrichting van Kattenbroek, zodat 

er voetbalvelden zijn gecreëerd. 

Kees maakt zich zorgen omdat veel wethouders al na 2 jaar weg 

zijn gegaan uit de Amersfoortse politiek. Als gevolg hiervan is het 

vertrouwen van de inwoners van Amersfoort in de politiek, weg. 
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Het stadsbestuur, de politiek en de burgers, daar moet een betere 

band tussen komen. 

Er moet vertrouwen komen, dat de mensen in de politiek de 

goede dingen doen voor de stad. 

Hij maakt zich zorgen over de kwetsbare burgers en de ouderen, 

gezien de aankomende decentralisatie. Hoe gaan we daar voor 

zorgen? Er moet overleg plaats vinden tussen de diverse 

instanties en wat Kees Hummelen betreft, moeten we tot een 

oplossing komen, die in ons aller voordeel is.” 
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Tot slot…Tot slot…Tot slot…Tot slot…    

 

Het is gebleken dat kandidaat raadsleden deze dag als bijzonder 

waardevol hebben ervaren. 

Na de verkiezingen is er voor de gekozen raadsleden een 

programma om hen wegwijs te maken in het werk van de 

gemeenteraad, met de gemeentelijke organisatie en in de stad. 

Dan is er ook weer een Stadsexpeditie. Het idee is dat raadsleden 

dan op pad gaan naar organisaties die gericht zijn op de 

onderwerpen waarvoor ze als raadslid woordvoerder voor hun 

fractie zijn. 
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   Rondscharrelende kippen bij het Huis van Bartels 


