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Vereniging Dorpsbelangen Hoogland  
Secretariaat: Kastanjelaan 14, 3828CP Hoogland 

 
Hoogland, 5 april 2015 

 

 

Betreft: bezuinigingsvoorstellen  

 

 

Aan:  het College van B&W 

 De raadsleden van de gemeente Amersfoort 

  

 

Geacht college, geachte raadsleden, 

 

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft kennisgenomen van de sombere financiële positie 

van de gemeente Amersfoort.  

In uw dossier ‘evenwichtige begrotingprogramma’s’ kunnen inwoners van Amersfoort een keuze 

maken op de deelprogramma’s. De VDH wil graag hierbij haar zienswijze op diverse punten onder 

uw aandacht brengen. 

 

In deelprogramma 12 “Sociaal Domein” geeft u aan met De STIP’s te willen stoppen en een deel 

van het budget te willen stoppen in de wijkteams. Dat idee ondersteunen wij van harte. Het blijkt 

dat de STIP’s in zijn algemeenheid te weinig bezoekers trekt. In Hoogland zelfs dramatisch weinig. 

Daarnaast zit het wijkteam Hoogland/Kattenbroek in een groot gebouw waar zijn als enige de 

huurder zijn. Weinig laagdrempelig dus. Wij stellen voor dat wijkteam naar Dorpshuis De Neng te 

halen. In het Dorpshuis vinden al allerlei activiteiten plaats, zijn veel bezoekers en past een 

wijkteam naadloos in de doelstelling van het Dorpshuis. Daarbij willen we wel de kanttekening 

maken dat De STIP als een structurele huurder van De Neng gezien wordt. Het verlies van de 

huuropbrengst van de STIP voor Dorpshuis De Neng dient dus door de komst van een wijkteam 

gecompenseerd te woorden, anders zal de exploitatie van De Neng in gevaar komen. 

 

In deelprogramma 14 “Sport” geeft u als mogelijke bezuiniging aan het sluiten van het Zwembad 

Hoogland. Dat is geen goed plan. Allereerst wijzen wij u erop dat in de winter het Bosbad gesloten 

is. Als het nieuwe (te dure) zwembad aan de Hogeweg geopend wordt, zal het zwembad in Liendert 

gesloten worden. Dan is er maar één zwembad in Amersfoort waar kinderen zwemles kunnen 

krijgen, waar recreatief gezwommen kan worden. Voor zover dat kan omdat immers 

(top)sportverenigingen dat zwembad grotendeels zullen benutten. 

Het zwembad Hoogland wordt naast de inwoners van het dorp Hoogland benut door de bewoners 

van de omliggende wijken in Amersfoort-Noord. Wat cijfers:  

- Per week zwemmen er per week ruim 2000 mensen, dus jaarlijks ca 100.0000 

- Wekelijks hebben ongeveer 600 kinderen zwemles 

- Wekelijks zwemmen er 500 mensen recreatief dan wel trekken zij baantjes 

- Meer bewegen voor Ouderen/ Moeder en kind Aquasport: wekelijks 300 mensen 

- Wekelijks maken 650 mensen in verenigingsverband gebruik van het zwembad 

Er zwemmen jaarlijks ongeveer 1000 kinderen af voor hun diploma. 

Het kan niet de bedoeling zijn deze faciliteiten niet meer aan te bieden 
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In deelprogramma 17 “Wijken” doet u het voorstel om de buurtbudgetten af te schaffen. Bij dit 

voorstel willen we graag de volgende kanttekeningen plaatsen: buurtbudgetten hebben tot doel om 

de sociale cohesie in een dorp of wijk te verbeteren. In Hoogland zijn veel kleinschalige initiatieven 

die een beroep doen op dat buurtbudget. De VDH juicht dat van harte toe. Op deze manier leren 

mensen elkaar kennen en zijn ze bereid om ook in situaties waarin dat gewenst is hulp aan elkaar te 

bieden. Hierdoor zal er minder snel een beroep op de gemeente gedaan worden voor extra hulp.  

Inmiddels heeft u een brief van het WBT gehad inzake het stopzetten van de buurtbudgetten. Wij 

onderschrijven deze brief van harte. 

 

 

In deelprogramma 21 “Kunst en Cultuur” stelt u voor om de bibliotheek in Hoogland te sluiten. De 

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland beschouwt dit voorstel als een vergissing. Het zal toch niet zo 

zijn dat een investering van € 300.000 , nodig om de bibliotheek te verplaatsen naar het dorpshuis 

De Neng gezien wordt als eenmalige afschrijving? Daarnaast verplaatst het probleem zich naar de 

exploitatie van het Dorpshuis De Neng die daarmee één van haar grote huurders kwijt zou raken. 

Overigens wijzen we u erop dat de maatschappelijke overname van Dorpshuis De Neng door 

Stichting De Neng alleen maar kon wanneer de bibliotheek mee kwam inwonen. Er ligt ons inziens 

dan ook een juridische verplichting. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne van Norden 

voorzitter 
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