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1. Inleiding  

 1.1 Aanleiding en doel 

Voor u ligt het Plan van aanpak Hoogland en Kattenbroek. Hierin leest u wat de belangrijkste 
prioriteiten zijn in het gebied en waarop de gemeente samen met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties in 2021 en 2022 extra gaat inzetten. Dit plan van aanpak is een 
instrument binnen het gebiedsgericht werken van de gemeente Amersfoort. Het helpt om te sturen 
op resultaten. Het is bedoeld voor bewoners, partnerorganisaties en de gemeentelijke organisatie. 

Het plan van aanpak is opgebouwd uit thema’s, prioriteiten en activiteiten: 

Thema’s coalitieakkoord - De drie thema’s uit het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag voor 
duurzame groei’ 2018-2021 vormen de basis van dit plan, namelijk:  

 Groeiende Stad   
 Duurzame Stad 
 Inclusieve en veilige stad 

Prioriteiten – Onder deze thema’s vallen prioriteiten. De prioriteiten volgen uit de sterkte-
zwakteanalyse. Het zijn de zaken die we met voorrang willen aanpakken. De inzet op prioriteiten 
moet leiden tot zichtbare resultaten en tot samenhang tussen wat bewoners, maatschappelijke 
organisaties en de gemeente doen. 

Uit de prioriteiten volgen de activiteiten. De activiteiten voldoen aan een of meer van de volgende 
criteria: 

 Integraal; portefeuille-overstijgend. 
 Grote bewoners betrokkenheid/ wens vanuit bewoners. 
 Vernieuwende werkwijze. 
 Extra sturing nodig op bestaand beleid. 

Regulier werk van de gemeente maakt geen deel uit van het plan van aanpak; hier gaat het over 
wat meer, minder of anders moet. Het plan beschrijft dus niet alle activiteiten die gedurende het 
jaar uitgevoerd worden. Bovendien is flexibiliteit van essentieel belang. Sommige incidenten of 
ontwikkelingen vragen om een herziening van de prioriteiten. De gebiedsmanager van de gemeente 
heeft de taak om het voorliggende plan te regisseren en om, samen met partners en bewoners, in te 
springen op de actualiteit in het gebied. 

1.2 Samen met dorp en wijk 

Het Plan van aanpak is gemaakt met inbreng van alle partners in dorp en wijk: bewoners, 
ondernemers, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeentelijke afdelingen. Om maatwerk te 
kunnen leveren, zijn het hele jaar door gesprekken gevoerd en bijeenkomsten gehouden. Ook 
nodigen anderen ons uit voor gesprekken, zoals voor de reguliere en themagerichte bijeenkomsten 
van Indebuurt033 of bijeenkomsten rondom projecten en thema’s van de gemeente.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofstuk 2 geeft een beschrijving van het gebied. Op basis van de analyse in cijfers en de beleving 
(hoofdstuk 3) worden de belangrijkste thema’s vertaald in prioriteiten in hoofdstuk 4. Vervolgens 
worden per prioriteit de activiteiten benoemd.  

Dit plan is een levend document en gebeurtenissen en ontwikkelingen op sociaal of fysiek gebied of 
op het gebied van veiligheid kunnen aanleiding zijn de prioriteiten te wijzigen.  
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2. Gebiedsbeschrijving  

Het dorp Hoogland, Hoogland West en de wijk Kattenbroek zijn gelegen in het noorden van 
Amersfoort. Hoogland en Kattenbroek grenzen aan park Schothorst en worden omringd door grotere 
verkeersaders. De Rondweg noord ligt aan de noordzijde van het gebied. De Bunschoterstraat vormt 
een scheidslijn tussen Hoogland en Hoogland West. Kattenbroek grenst aan de oostzijde aan de A1. 

Het van oorsprong agrarische dorp Hoogland heeft een dorpse structuur waar in de jaren ’70 en ’80 
van de vorige eeuw diverse woonwijken tegen aangebouwd zijn. Het dorp heeft een sterke eigen 
identiteit en bewoners zijn goed georganiseerd in verenigingen en clubs. Het buitengebied West is 
van oorsprong een agrarisch gebied, maar wonen en recreatie krijgen daar ook steeds meer hun 
plek.  
 
Kattenbroek is een nieuwbouwwijk die in het begin van de jaren negentig onder architectuur 
gebouwd is. Het is een wijk die bestaat uit allemaal buurtjes met elk hun eigen identiteit en sociale 
dynamiek, uiteenlopend van heel hechte straatjes tot volkomen anonieme stukjes. Leven en laten 
leven staat hoog in het vaandel. Meedoen mag, maar is geen verplichting. Het winkelcentrum 
Emiclaer ligt aan de zuidkant van de wijk aan de vijver en is het 2de stadshart van Amersfoort.  
 

 

 Figuur 1, Kaart met buurtnamen Hoogland en buitengebied West 
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Figuur 2, Kaart met buurtnamen Kattenbroek 
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3. Belangrijkste cijfers, feiten en ontwikkelingen 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we de wijk op basis van statistische informatie van de afdeling 
Onderzoek & statistiek van de gemeente Amersfoort. De conclusies zijn opgenomen in de 
sterkte-zwakteanalyse in hoofdstuk 4.  

3.2 Kerncijfers 

 

    
 bron: O&S  



 

8 
 

3.3  Woningvoorraad en bewonersprofiel  
Het van oorsprong agrarische dorp Hoogland heeft veel woningen die dateren uit de jaren 
’70 en ’80 van de vorige eeuw. De voorraad bestaat overwegend uit eengezins- 
koopwoningen. Qua bevolking wordt Hoogland gekenmerkt door een sterke vergrijzing. De 
leeftijdsgroep van 50 tot 80 jaar is duidelijk oververtegenwoordigd en de verwachting is dat 
deze trend door zal zetten. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het lage aandeel kinderen onder 
de tien. Het meest vergrijsd is de buurt Bieshaar-Zuid, waar zelfs 35% van de inwoners 
boven de 65 jaar is. Hoogland telt relatief veel tweepersoons- en gezinshuishoudens met 
tieners. 

 
Kattenbroek is een nieuwbouwwijk die gebouwd is in het begin 
van de jaren negentig. Deze architectuurwijk telt ook iets 
minder sociale huurwoningen en flats dan gemiddeld in 
Amersfoort. De leeftijdsopbouw is een duidelijke afspiegeling 
van de bouwperiode: vooral de groep 50-65 is 
oververtegenwoordigd in Kattenbroek. Dus ook deze wijk krijgt 
te maken met een meer dan gemiddelde vergrijzing in het 
komende decennium. 
 
 
 
 
 

 

3.4 Ervaren woonklimaat 
Het woonklimaat van Hoogland en Kattenbroek wordt positief gewaardeerd: de 
rapportcijfers voor de woning en buurt liggen boven het Amersfoorts gemiddelde. 

 
Het dorpse Hoogland kent bovendien een actief 
verenigingsleven en veel sociale cohesie. Daarnaast 
wordt ook de fysieke kwaliteit in Hoogland 
gewaardeerd: men ervaart weinig overlast van 
zwerfvuil, hondenpoep en dergelijke.  
 
 
 
 

In Kattenbroek nam de sociale cohesie in de afgelopen jaren iets af en ook is men iets 
kritischer over de fysieke kwaliteit. Dit is ook zichtbaar in een iets groter pessimisme over 
de toekomstige ontwikkelingen. Bewoners maken zich hier vaker zorgen over de 
veranderende mentaliteit en de verrommeling van het straatbeeld. 

3.5 Inkomen  
Het gemiddelde huishoudeninkomen lag in Hoogland en Kattenbroek met €49.000 iets boven 
het Amersfoorts gemiddelde (€45.000). Ook is een kleiner deel aangewezen op een 
minimum inkomen. Beide wijken maar in het bijzonder in Hoogland is het aantal mensen 
met een bijstandsuitkering en die afhankelijk zijn van meerdere regelingen (stapeling) laag. 

3.6 Gezondheid en sociaal domein 
De ervaren gezondheid (gebaseerd op een rapportcijfer uit de Stadspeiling) ligt in de beide 
wijken op het Amersfoorts gemiddelde. Wel is deze in Hoogland iets gedaald wat 
waarschijnlijk vooral het gevolg is van de vergrijzing. Hooglanders voldoen vaker aan de 
beweegnorm, maar drinken ook relatief veel (17% Bing drinkers tegenover 8% gemiddeld in 
Amersfoort). Men ervaart in Hoogland en Kattenbroek minder eenzaamheid dan gemiddeld 
in Amersfoort. In Kattenbroek ervaren volwassen iets vaker eenzaamheid dan in Hoogland. 
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3.7 Veiligheid 
Het aantal misdrijven is in de afgelopen jaren fors gedaald, sterker nog dan gemiddeld in 
Amersfoort. Wel hebben beide wijken relatief vaak te maken met woninginbraak. De 
bewoners voelen zich – vooral in Hoogland – doorgaans veilig. Dit hangt waarschijnlijk meer 
samen met de sociale verbondenheid dan met feitelijke criminaliteit. 
 
De lijst van de belangrijkste problemen waarvoor bewoners aandacht willen in de buurt laat 
zien dat men zich vooral zorgen maakt over verkeersproblemen. 
 
Hoogland      Kattenbroek 
1 (2) Te hard rijden     1 (1) Te hard rijden 
2 (1) Parkeeroverlast/gebrek aan parkeerruimte  2 (3) Onoverzichtelijke     

verkeerssituatie  
3 (3) Hondenpoep     3 (5) Rommel op straat 
4 (-) Onoverzichtelijke verkeerssituatie  4 (4) Parkeerproblemen 
5 (-) Woninginbraak     5 (-) Hondenpoep 
Betreft rangorde 2019 met tussen haakjes de positie in 2017 (bron: monitor leefbaarheid en 
veiligheid). 
 

 

3.8 Voorzieningen 
Hoogland heeft winkelvoorziening langs de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat en het 
winkelcentrum Kraailandhof. Dorpshuis de Neng is een belangrijke ontmoetingsplek in het 
dorp en huisvest o.a. de bibliotheek en jongerencentrum de Neng. Verder is er een 
zwembad en zijn er diverse sportaccommodaties.  
 

 
 
Kattenbroek heeft met winkelcentrum Emiclaer het tweede winkelhart van Amersfoort. 
Kattenbroek heeft geen grote cultuur- en sportvoorzieningen (wel sportscholen en een 
gymzaal) en is hiervoor vooral aangewezen op omliggende wijken. Kattenbroek kent geen 
centraal wijkcentrum en is voor ontmoeting aangewezen op kleine initiatieven als de 
Ontmoeting en de kerken. Een goeie plek voor ontmoetingen en activiteiten wordt gemist in 
de wijk. 

3.9 Duurzaamheid 
Uit stadspeiling duurzaamheid (2020) blijkt voor Kattenbroek dat daar meer mensen streven 
naar een duurzame leefstijl en zijn zij vaker geneigd om ook duurzame maatregelen te 
nemen. Kosten zijn een drempel voor het verduurzamen van de woning, voor een deel van 
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de mensen geldt dat zij het niet kunnen betalen en voor een ander deel dat zij het nog te 
duur vinden (maar wel zouden kunnen betalen).  
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4. Sterkte-zwakte analyse  

Voor beide wijken is een Sterkte-zwakte analyse gemaakt. Hierbij is de inbreng van verschillende 
partners in de wijk gebruikt: bewoners, politie, welzijnsinstellingen en gemeentelijke afdelingen. 
Ook is input gebruikt uit het Wijkplan van Indebuurt033, het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 
2019, het coalitieakkoord en de wijkatlas van de gemeente Amersfoort. 

4.1 Aansluiting bij het wijkplan van Indebuurt033 

Het werk van welzijnsorganisatie Indebuurt033 richt zich op het sociaal domein; één van de drie 
pijlers (sociaal, fysiek en veilig) van dit plan van aanpak. Het team van In de buurt 033, met de 
buurtnetwerker, de jongerenwerker, de preventiewerken en de participatiemakelaar, stimuleert 
initiatieven en benut kansen in de wijk en geeft richting aan de beschikbare subsidies voor 
bewonersinitiatieven. 

Indebuurt033 richt zich in Hoogland en Kattenbroek op:  
 
 

 
 
In het wijkplan van Indebuurt033 staat dit concreter uitgewerkt. In dit Plan van Aanpak Hoogland en 
Kattenbroek sluiten we met prioriteiten aan op het (meer sociale) Wijkplan, vooral als het een 
relatie heeft met de fysieke buitenruimte en veiligheid. De aansluiting wordt vooral gezocht met 
Indebuurt033 als er sprake is van een integrale aanpak. Een voorbeeld daarvan is het project 
Omzien naar Elkaar.  
 

 
 
 
Door het verbinden van signalen uit het kernteam Kattenbroek, het 
Buurtterras en de Buurtraad Kattenbroek is het project Omzien naar Elkaar 
tot stand gekomen. Met een aantal acties per jaar willen we het omzien 
naar elkaar meer stimuleren zoals bijvoorbeeld de actie met koffiebekers 
gevuld met een koffiebon om samen met iemand een kop koffie te gaan 
drinken op een van de ontmoetingsplekken in Kattenbroek (bijv. Koffiebus, 
Ontmoeting of het Brandpunt). 
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4.2 Sterkte-zwakteanalyse 

De onderstaande analyse brengt de specifieke ambities en doelen van het gebied in beeld en stelt 
prioriteiten. Deze is in de kernteams samen met de wijkpartners opgesteld en mede op basis van 
input vanuit contacten met bewoners. Zij belicht de kansen en bedreigingen die zich afspelen in het 
gebied.  

SWOT Hoogland 

Sterktes Zwakten 

Sociaal  
- Sterk georganiseerde gemeenschap 
- Zelf oplossend vermogen van de gemeenschap 
- Evenementen voor hele gemeente (dorpsfeest, carnaval) 
- Sterk dorpshuis de Neng 

Fysiek  
- Bewoners tevreden over voorzieningen als winkels, parkeren 

en spelen 
- Groen in Hoogland 
- Buitengebied West  
- Bewonersinitiatief Duurzaam Hoogland 

Veilig 
- Het gebied is over het algemeen leefbaar en veilig  

Sociaal  
- Veel sociale controle 
- Elkaar niet aanspreken  
- Gesloten karakter van de gemeenschap 
- Ontbreken Amersfoortse Brede Combinatie (ABC) 

 
Fysiek  
- Weinig woningen voor starters en senioren 

 
 
 
Veilig 
- jeugdoverlast 
- woninginbraken 
- Verkeersveiligheid Hamseweg/Zevenhuizerstraat 

Kansen Bedreigingen 

Sociaal  
- Jongeren actief betrekken bij jongerencentrum de Neng  
- Opstarten ABC 
- Initiatief straatmaatjes Hoogland 
- Op starten gezonde wijk in Hoogland 
 
Fysiek  
- Herinrichting Engweg en omgeving.  
- Nieuwbouw voormalige bibliotheek Engweg 9 

Veilig 
- Werkzaamheden Hamseweg en Zevenhuizerstraat bieden kans 
voor vergroening en verkeersveiligheid 
- Opstarten gebiedsproces voor een agrarische landschapspark 
Eemland 

Sociaal  
- Uitstroom jeugd en ouderen door gebrek aan woningen voor 

de doelgroep 
- Vergrijzing 
 
 
 
 
 
 
Veilig 
- Bewoners ervaren recreatiedruk op het buitengebied West 

 

SWOT Kattenbroek 

Sterktes Zwakten 

Sociaal  
- Sterke sociale banden met een aantal afzonderlijke clusters in 

de wijk. Rond de Ontmoeting, Brandpunt en bijvoorbeeld Hof 
der Toekomst.  

- Veel kleine netwerken van bewoners op straatniveau 
- Versterken samenwerking door Gezonde wijk Kattenbroek 
- Betrokkenheid huisartsenpraktijk bij de wijk 

Sociaal  
- Bewoners missen centraal wijkcentrum 
- Geen ontmoetingsplek voor jeugd binnen 
- Individuele zorgen over kinderen en gezinnen 

(echtscheidingen) 
- Relatief weinig vrijwilligers beschikbaar/te bereiken voor 

wijkinitiatieven 
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- Wekelijkse koffiebus op de markt voor ontmoeting en een 
goed gesprek 

- Sterke ABC met Breed Overleg Kattenbroek (BOK overleg) 
- Actieve Kinderwijkraad  
- Laagdrempelige ontmoeting op het Buurtterras Kattenbroek 
- Instroom (jonge) gezinnen in de wijk 

Fysiek  
- Architectuur wijk 
- Kunst in de wijk 
- Bewoners bewust betrokken bij natuur/milieu, duurzaamheid 
- Bewoners tevreden over voorzieningen als winkels, parkeren 

en spelen 

Veilig 
- Het gebied is over het algemeen leefbaar en veilig  
- Weinig vandalisme  
-  

 

- Mensen spreken elkaar niet snel aan op gedrag (veel KCC 
meldingen, gemeente los het voor me op houding) 

- Gemis van activiteiten van vroeger, kunstroute, rommelroute, 
amfitheater, vijverconcerten. 
 

Fysiek  
- Stenige wijk, beperkt groen, ‘Oud groen’ wordt gemist, grote 

bomen/historie 
- Wijk door indeling sterk versnipperd in straten en kleine 

buurtjes 
- Hondenpoep 
- Speelplaatsen verstopt in de buurtjes; kwaliteit wisselend 
- Achteruitgang openbare ruimte, kunstwerken verslechterd.  
Veilig 
- Emiclaer overlast jeugd 
- Woninginbraken 
- Verkeersveiligheid Ringen en Laan der Hoven 

Kansen Bedreigingen 

Sociaal  
- Initiatief dementievriendelijk Kattenbroek 
- Jongeren actief betrekken bij jongerencentrum de Neng 
- Pluisplek initiatief vanuit kinderwijkraad 
- Het buurtterras Kattenbroek als thermometer in de wijk 
- Architectuur, kunst en vijver als verbindend element (o.a. 

kunstroute, organiseren van activiteiten rond de vijver) 
- Omzien naar Elkaar (OnE), project van bewoners en 

wijkprofessionals 
 

Fysiek  
- Project openbare ruimte de Ringen (verbeteren beschoeiing, 

groen, verkeer) 
- Operatie Steenbreek, vergroening openbare ruimte 
- Rondje Vijver kunnen lopen 
- Deelauto projecten opstarten 

Veilig 
- Fiets verbeter projecten: Laan der Hoven en aansluiting 

Gangboord/de Kreek 
- Project openbare ruimte de Ringen (verbeteren 

verkeersveiligheid) 

Sociaal  
- Relatief weinig uitvoeringskracht onder bewoners 
- Er gebeurt best veel in de wijk, maar zichtbaarheid en bereik 

lijkt beperkt 
- Aankomende vergrijzing 
- Dat de Ontmoeting meer energie moet stoppen in continuering 

van het initiatief  

 

Fysiek 
- Verrommeling openbare ruimte 
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5. Prioriteiten vanuit het gebied  

Op basis van de Sterkte-zwakte analyse worden in Hoogland en Kattenbroek binnen de volgende 
thema’s de volgende prioriteiten ervaren:  
 
Thema 5.1 Groeiende stad  
Prioriteit 1 Woningontwikkeling 
Prioriteit 2  Verbeteren openbare ruimte   
 
Thema 5.2 Duurzame Stad 
Prioriteit 3 Versterken duurzame leefomgeving  
 
Thema 5.3 Inclusieve en veilige stad   
Prioriteit 4 Versterken van de sociale cohesie  
Prioriteit 5 Investeren in jeugd 
Prioriteit 6 Een veilige woonomgeving 
 

In de volgende paragrafen worden deze prioriteiten vertaald in activiteiten. 

5.1 Thema Groeiende stad  
 
Prioriteit 1:  
Woningontwikkeling 
In Hoogland en Kattenbroek is geen sprake van grootschalige woningontwikkeling. Wel zijn er op 
verschillende locaties kleine ontwikkelingen (zie overzicht hieronder).  
 
Hoogland kent een sterke gemeenschap en er is grote behoefte om in het dorp te kunnen blijven 
wonen. Zowel onder jongeren als ouderen. Op dit moment zijn de mogelijkheden daartoe beperkt.  
 
1.1 Woningen voor starters en ouderen Hoogland Gewenst resultaat 
 Hoogland kent een sterke gemeenschap en er is grote 

behoefte om in het dorp te kunnen blijven wonen. 
Zowel onder startende jongeren als onder ouderen. 
Op dit moment zijn de mogelijkheden daartoe 
beperkt. Voor toekomstige woningontwikkeling wordt 
deze wens geagendeerd. En vanuit bestaande 
programma’s onderzoeken we welke andere 
mogelijkheden er zijn.  
 
Vanuit gebiedsgericht werken sturen we in de 
bouwprojecten op goede participatie en toegevoegde 
waarde (bijv. groen, ontmoeten, voorzieningen) voor 
het gebied. 
 
Hoogland 
Engweg locatie vml bibliotheek (21 woningen) 
Wellant Hamseweg 70 (9 woningen) 
Hamseweg 59A (4 woningen) 
De Weerhorst (11 woningen) 
 
Kattenbroek 
Boerderij de Geer, De Stelp 37 (16 woningen) 
Lobeliusserre (30 woningen) 

Een vitaal dorp waar zowel 
jong als oud prettig kan 
wonen. 
 
Omwonenden zijn voldoende 
geïnformeerd en betrokken bij 
het proces.  
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Prioriteit 2:  
Verbeteren openbare ruimte  
In Kattenbroek ontstaat het gevoel van verrommeling van de openbare ruimte. Bewoners zijn 
kritisch over de fysieke kwaliteit van de wijk en pessimistischer over de toekomstige 
ontwikkelingen. Bewoners maken zich hier vaker zorgen over de veranderende mentaliteit en de 
verrommeling van het straatbeeld. 
 
2.1 Verbeteren openbare ruimte en 

verkeersveiligheid Kattenbroek 
Gewenst resultaat  

 Bewoners van Kattenbroek ervaren meer 
verrommeling in de woonomgeving. Deels heeft dit 
te maken met de leeftijd van de wijk en de openbare 
ruimte en deels gaat het om onderhoud op de 
percelen van bewoners. Het doel is de 
verblijfskwaliteit te verhogen en de veiligheid te 
verbeteren. Dit doen we door te zorgen dat het 
onderhoud op orde is en waar nodig bewoners aan te 
spreken en te betrekken.  
 
Vanuit het fietsplan wordt de Laan der Hoven 
ingericht als fietsstraat en wordt ook de fietsroute 
Kattenbroek – Gangboord_de Kreek verbetert om de 
veiligheid te verhogen.  
Daarnaast wordt onderzocht hoe de openbare ruimte 
op de kenmerkende “Ring” van Kattenbroek kan 
worden aangepakt vanuit het meerjarenuitvoerings-
programma openbare ruimte (MJP-OR) Het doel is 
o.a. het verbeteren van het groen en de 
verkeersveiligheid.  
 
We onderzoeken de wens van bewoners om een 
rondje om de Vijver te kunnen maken.  

Aantrekkelijk verblijven in de 
openbare ruimte en de 
veiligheid daarvan te 
verbeteren. 
  
Het is duidelijk of een rondje 
om de vijver mogelijk is.  
 
Vanuit gebiedsgericht werken 
sturen we in het 
herinrichtingstraject op goede 
participatie en toegevoegde 
waarde (bijv. groen, 
ontmoeten, voorzieningen) 
voor het gebied. 
 

   
 
De vereniging dorpsbelangen Hoogland (VDH) zet zich al jaren in voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in Hoogland, een van de speerpunten uit hun dorpsvisie. De komende jaren lopen 
er een aantal projecten in Hoogland die kans geven om met deze punten aan de slag te gaan.  
 
2.2 Verbeteren openbare ruimte en 

verkeersveiligheid Hoogland 
Gewenst resultaat  

 In Hoogland worden in 2021 de Hamseweg en een 
deel van de Zevenhuizerstraat opnieuw ingericht. In 
samenspraak met bewoners, VDH en ondernemers is 
men tot een ontwerp gekomen. In het ontwerp is 
o.a. een verbetering van de verkeersveiligheid en 
vergroening opgenomen, beide speerpunten uit de 
visie van VDH. In het nieuwe ontwerp voor de 
Hamseweg wordt het winkelgebied meer geprofileerd 
als centrumgebied en dorpshart.  
 
Op de Engweg en omgeving gaat de gemeente starten 
met een herinrichtingsproject. Het riool en de 
openbare ruimte worden vernieuwd. Ook worden 
gasleidingen en waterleidingen vervangen. De 
Engweg wordt verbeterd als fietsroute en zal als 
alternatief kunnen dienen voor de route over de 
Zevenhuizerstraat. 

Een opgeknapte openbare 
ruimte met een verbeterde 
uitstraling, meer groen en 
verkeersveiliger.  
 
Vanuit gebiedsgericht werken 
sturen we in het 
herinrichtingstraject op goede 
participatie en toegevoegde 
waarde (bijv. groen, 
ontmoeten, voorzieningen) 
voor het gebied. 
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5.2 Thema Duurzame Stad 
 
Prioriteit 3:  
Versterken duurzame leefomgeving  
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen aan de slag voor duurzame groei’ is duurzaamheid en een 
schoner milieu, een belangrijke doelstelling. Samen met allerlei partijen uit de stad werken we aan 
de verduurzaming van de woonomgeving. Dat is een brede opgave waarin we bijvoorbeeld streven 
naar een groene leefomgeving, deelmobiliteit en een afvalloze stad in 2030.  
 
Het buitengebied west is het afgelopen decennia veranderd. Waar het voorheen het gebied van de 
boerenbedrijven was, zien we nu ook steeds meer wonen en recreatie in het gebied komen. Dit 
leidt soms tot conflicten tussen bewoners, gebruikers en bezoekers van het gebied. De bewoners 
van het dorp Hoogland voelen zich sterk betrokken bij het buitengebied west en maken daar ook 
veel gebruik van.  
 

 
 
3.1 Ontwikkeling Buitengebied West Gewenst resultaat   
 We werken samen met het Platform Hoogland West 

aan het dagelijks beheer van de openbare ruimte in 
het gebied. Daarbij gaat het o.a. om zwerfafval, 
overlast en verkeersveiligheid. 
 
De ontwikkeling van het buitengebied West is 
onderdeel van de op te stellen Omgevingsvisie 
Amersfoort. Er zijn in gesprekken met 
vertegenwoordigers in het gebied een aantal sterke 
aandachtspunten benoemd:  
- Herstel de integrale gebiedstafel Eemland 
- Grote zorg over de recreatiedruk 
- Verkeersveiligheid 
- Wandelroute over de golfbaan 
 
Er wordt een gebiedsproces voorbereid om te komen 
tot een landschapspark Eemland.  

Een buitengebied waar mensen 
veilig en prettig kunnen 
wonen, werken en recreëren.  
 
Versterken samenwerking 
Platform Hoogland West, o.a. 
verbinden interne collega’s 
met externe 
belanghebbenden.  
 
Vanuit gebiedsgericht werken 
sturen we in het gebiedsproces 
op goede participatie en 
toegevoegde waarde voor het 
gebied. 
 

 

 
5.3 Thema Inclusieve en veilige stad  

 
Prioriteit 4:   
Versterken van de sociale cohesie  
Kattenbroek kent een groep bewoners die zich enigszins verloren voelt. Het zijn de bewoners die 
hier in de begintijd zijn komen wonen, waarvan de kinderen inmiddels de deur uit zijn en voor wie 
de wijk niet zoveel meer betekent. Het nieuwe is eraf en ze hebben niet zoveel te doen in de wijk 
zelf. Ze zien nieuwe bewoners instromen, met wie veel minder contact is en weten zelf ook niet 
goed hoe ze dit kunnen keren. Ook het aanspreken van mensen, bijvoorbeeld van wie ze overlast 
ervaren, vinden ze moeilijk. Op sommige plekken leiden botsende leefstijlen tot ergernissen en 
zelfs beginnende spanningen. 
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4.1 Versterken ontmoeting Kattenbroek  Gewenst resultaat   
 Bewoners missen een logische en centrale vindplek 

voor ontmoeting en activiteiten in Kattenbroek. Dit 
komt ook terug in het wijkplan van IdB033 met 
wijkdoelen gericht op ontmoetingsplekken en -
activiteiten en op communicatie en informatie. 
IdB033 is hier samen met bewoners mee aan de 
slag. Hoe komt vraag en aanbod meer bij elkaar en 
kun je drempels bij bepaalde locaties verlagen en 
mensen warm naar activiteiten begeleiden.  
 
Vanuit de gemeente stimuleren en ondersteunen we 
waar nodig om dit versterken.  

Bewoners van Kattenbroek 
weten de activiteiten en 
ontmoetingsplekken in de wijk 
beter te vinden.  
 

4.2 Wijkbrede verbondenheid Kattenbroek  Gewenst resultaat   
 Kattenbroek bestaat uit vele kleine sub-buurten 

waarin de mensen met elkaar verbonden zijn. Wijk 
breed wordt er verbinding gemist terwijl daarvoor 
wel grote identiteitsdragers aanwezig zijn in de 
wijk zoals de architectuur, de kunst en de vijver bij 
Emiclaer.  
We gaan op zoek naar mensen en middelen om 
actief aan de slag te gaan met deze dragers, zoals 
bijvoorbeeld het opnieuw uitgeven van de 
kunstroute, QR-codes bij de kunstwerken, een 
schoolproject, etc.  

Er zijn een aantal concrete 
activiteiten gestart gericht op 
de identiteitsdragers.  
 
 

 
 
Prioriteit 5:   
Investeren in jeugd 
Kinderen in Kattenbroek hebben het niet altijd makkelijk. Een deel groeit op in kwetsbare 
gezinnen, door echtscheidingen en opgroeiproblematiek.  
 
Onder kinderen en jongeren in Kattenbroek en Hoogland is er behoefte aan meer activiteiten en 
ontmoetingsplekken. Zij vragen hier ook aandacht voor in het wijkplan van Indebuurt033. 
Jongerenwerkers en buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van 
jongeren om eigen initiatieven en ontmoeting te organiseren. En ook culturele activiteiten en de 
ABC’s kunnen hier aan bijdragen.  
 
Kattenbroek kent een sterke ABC in de vorm van het Breed Overleg Kattenbroek (BOK-overleg). Dit 
BOK overleg is een actief wijknetwerk van veel verschillende partners, naast de ABC partners zijn 
dat onder andere het buurtbestuur, huisartsenpraktijk en de verschillende ontmoetingscentra. En 
door de actieve kinderwijkraad kunnen kinderen al jong leren dat ze mee doen en dat hun mening 
telt! 
 
5.1 Investeren in jeugd Gewenst resultaat 
 Jongeren in Hoogland en Kattenbroek willen elkaar 

graag binnen kunnen ontmoeten. Jongerencentrum 
de Neng kan hiervoor beter benut worden. Het 
jongerenwerk gaat aan de slag om samen met de 
jeugd hier invulling aan te geven.  
 
De kinderwijkraad vindt het belangrijk dat kinderen 
bij wie het thuis even niet zo lekker gaat een plekje 
in de wijk hebben waar ze even helemaal zichzelf 
kunnen zijn, een Pluisplek. Samen met het project 
Trouwe tijgers krijgt deze Pluisplek nu vorm in de 
Ontmoeting.  

Een positief sociaal klimaat 
waarin kinderen opgroeien en 
hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen.  
 
Vanuit de gemeente 
participeren wij in het BOK 
overleg en stimuleren en 
ondersteunen we initiatieven 
gericht op jeugd waar nodig.  
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Prioriteit 6 
Een veilige woonomgeving  
We werken aan een veilige samenleving. De objectieve veiligheidscijfers laten zien dat zowel wijk 
als dorp veiliger zijn geworden, het aantal misdrijven nam de afgelopen jaren af. Er is regelmatig 
sprake van woninginbraken en in Kattenbroek en Hoogland is er door het jaar heen in meer en 
mindere mate sprake van jeugdoverlast.  
 
De aanpak van jeugdoverlast is het afgelopen jaar doorontwikkeld en de samenwerking van 
ketenpartners is versterkt. De monitor fluïde netwerken geeft inzicht in jeugd in criminele 
verbanden. De PGA jeugd, pakt individuele jongeren aan. De kernteams jeugd ontwikkelen een 
aanpak voor de overlast gevende groepen op straat en hebben oog voor mogelijke ondermijning.  
 
6.1 Preventie woninginbraken  Gewenst resultaat 
 Via preventieprojecten stimuleren we bewoners om 

zelf meer beveiligingsmaatregelen te nemen. We 
geven preventietips en bieden preventiemiddelen 
aan.  

Versterken bewustwording 
over mogelijke risico’s en 
beveiligingsmaatregelen. 
Daling aantal woninginbraken.  

6.2 Netwerkaanpak jongerenoverlast  Gewenst resultaat 
 We monitoren de overlast van jeugd in het kernteam 

Jeugd. In gebieden waar erg veel meldingen van 
jeugdoverlast zijn, brengen we zowel de jongeren 
zelf als het netwerk waarvan ze deel uitmaken, in 
kaart en maken een plan van aanpak. Om de overlast 
tegen te gaan werken we samen met het 
jongerenwerk, sportbuurtwerk, JIT, jeugdboa’s en de 
politie. Waar nodig zorgen we dat jongeren bij de 
juiste instanties terechtkomen voor 
talentontwikkeling, scholing of andere zorg- en 
hulpvragen.  

De overlast van jeugd is 
beperkt. Er is een goede 
samenwerking in de 
netwerkaanpak.  
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COLOFON 

Datum:  januari 2021 

Gemeente:  Amersfoort  

Afdeling:  Leefomgeving, gebiedsgericht werken 
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Bijlage 1. Activiteitenoverzicht  

  
 

Activiteiten overzicht Plan van Aanpak Hoogland en Kattenbroek
Num
m

er 
Them

a Groeiende 
stad 

Prioriteit
Naam

 activiteit
Locatie activiteit 

Planning 
Trekker 

Partners 
Begrotingsprogram

m
a 

Kosten/ ram
ing

1.1
Groeiende stad 

W
oningontw

ikkeling
O

ntw
ikkeling w

oningebouw
Hoogland en 
Kattenbroek; divers

continu
W

onen en 
projectm

anagers
Projectontw

ikkelaar, 
w

oningbouw
corporaties, 

gem
eentelijke afdelingen, 

Indebuurt033 en bew
oners  

Duurzam
e en groeiende stad, 

1.3 W
onen

Dekking uit regulier 
budget

2.1
Groeiende stad  

Verbeteren openbare 
ruim

te
Verbeteren openbare ruim

te en 
verkeersveiligheid Kattenbroek

Kattenbroek; divers
2021  en 2022

Leefom
geving en 

projectm
anagers

Bew
oners, ondernem

ers, 
gem

eente, Politie, 
Indebuurt033 

Duurzam
e en groeiende stad, 

1.1 Stedelijk beheer en M
ilieu 

(M
JP); Fietsplan

Dekking uit regulier 
budget. 

2.2
Groeiende stad  

Verbeteren openbare 
ruim

te
Verbeteren openbare ruim

te en 
verkeersveiligheid Hoogland

Hoogland; divers
2021  en 2022

Leefom
geving en 

projectm
anagers

Bew
oners, ondernem

ers, 
gem

eente, Politie, 
Indebuurt033 

Duurzam
e en groeiende stad, 

1.1 Stedelijk beheer en M
ilieu 

(M
JP)

Dekking uit regulier 
budget

Num
m

er 
Them

a Duurzam
e 

Stad 
Prioriteit

Naam
 activiteit

Locatie activiteit 
Trekker 

Partners 
Begrotingsprogram

m
a 

Kosten/ ram
ing

3.1
Duurzam

e Stad
Versterken duurzam

e 
leefom

geving
O

ntw
ikkeling buitengebied W

est
Hoogland W

est
2021  en 2022

Leefom
geving, Stad en 

O
ntw

ikkeling
Platform

 Hoogland W
est, 

gem
eente, bew

oners, 
bedrijven, organisaties

Duurzam
e en groeiende stad, 

1.2 Ruim
telijke ontw

ikkeling
Dekking uit regulier 
budget

Num
m

er 
Them

a Inclusieve 
en veilige stad 

Prioriteit
Naam

 activiteit
Locatie activiteit 

Trekker 
Partners 

Begrotingsprogram
m

a 
Kosten/ ram

ing

4.1
Inclusieve stad

Versterken van de 
sociale cohesie

Versterken ontm
oeting 

Kattenbroek
Kattenbroek

2021  en 2022
IdB033, 
bew

onersinitiatieven, 
gebiedsm

anager en 
adviseur

Indebuurt033, W
ijkteam

, 
afdeling Sam

enleven, 
bew

oners, 
ontm

oetingsplekken

Inclusieve en Veilige stad, 2.1 
Sociaal Dom

ein
Dekking uit regulier 
budget

4.2
Inclusieve stad

Versterken van de 
sociale cohesie

W
ijkbrede verbondenheid 

Katttenbroek
Kattenbroek

2021  en 2022
IdB033, bew

oners, 
gebiedsm

anager en 
adviseur

Indebuurt033, bew
oners, de 

scholen, w
oningcorporaties, 

alle betrokken partners

Inclusieve en Veilige stad, 2.1 
Sociaal Dom

ein; Bestuur en 
dienstverlening, 4 
Gebiedsgericht w

erken; 
Lerende, w

erkende en 
dynam

ische stad, 3.4 Cultuur 

€ 5.000

5.1
Inclusieve stad

Investeren in Jeugd
Investeren in Jeugd

Hoogland, de Neng; 
Kattenbroek, divers

continu
IdB033, BOK overleg, 
gebiedsm

anager en 
adviseur

Indebuurt033, bew
oners, de 

scholen, alle partijen betroken 
bij kinderen en jeugd

Inclusieve en Veilige stad, 2.1 
Sociaal Dom

ein; Bestuur en 
dienstverlening, 4 
Gebiedsgericht w

erken;

€ 1.000

6.1
Veilige stad 

Veilige w
oonom

geving
Preventie W

oninginbraken
Hoogland en 
Kattenbroek, diverse 
locaties

2020 en 2021
Afdeling Veiligheid

Politie, VTH, afdeling 
Veiligheid,

Inclusieve en Veilige stad, 2.2 
Veiligheid en Handhaving

Dekking uit regulier 
budget

6.2
Veilige stad 

Veilige w
oonom

geving
Netw

erkaanpak jongerenoverlast
Hoogland en 
Kattenbroek, diverse 
locaties

2020 en 2021
Gebiedsm

anager en 
adviseur

Politie, VTH, afdeling 
Veiligheid, JIT, IdB033

Inclusieve en Veilige stad, 2.2 
Veiligheid en Handhaving

Dekking uit regulier 
budget


