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1. Inleiding 

Voor u ligt het Jaarplan 2018 van de vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Dit jaarplan concretiseert 

de doelstellingen van de VDH zoals verwoord in de statuten van de Vereniging:  

De vereniging stelt zich ten doel:  

a.  het in stand houden van de identiteit van het dorp Hoogland en het karakteriseren van de 
 dorpsgemeenschap Hoogland; 
b.  het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en 
 rondom Hoogland, via het onderhouden van contacten met vooral de plaatselijke en 
 provinciale (semi)-overheden en het zo nodig aantekenen van bezwaar tegen besluiten op 
 die terreinen van overheden; 
c.  het introduceren, het stimuleren en het coördineren van activiteiten door burgers dan wel 
 organisaties ondernomen, die hetzelfde doel nastreven zowel individueel als in 
 groepsverband; 
d.  het samenwerken met andere verenigingen of andere organisaties die hetzelfde doel als de 
 vereniging nastreven. 
e.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
 verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Daarnaast volgt dit jaarplan het visiedocument : “Advies Bestuurlijke vernieuwing VDH” uit 2012. 
In dit document wordt geadviseerd om te komen tot een aantal commissies die op verschillend 
terrein bovenstaande doelstellingen moeten realiseren. In 2013 zijn door het bestuur een aantal 
commissies ingesteld die elk op hun eigen terrein actief zijn. Het zijn deze commissies die in 
navolgende hoofdstukken hun plannen ontvouwen. 
 
Om deze planning te kunnen maken zijn de commissies in het najaar van 2017 bijeen geweest om de 
thema’s in beeld te brengen en te prioriteren. Vervolgens is er per thema een resultaat doelstelling 
vast gesteld en daarna de benodigde inspanningen en activiteiten. 
 
 

 
1.1.  Leeswijzer 

In de hoofdstukken 2 t/m 5 worden per commissie een overzicht gegeven van de thema’s, 

doelstellingen en de te volgen actielijn.  

  



 

 

 

 

2.  De Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen 

 

2.1.   Hoogland- West 

 De commissie wil met betrokken een (nieuw) beleidsplan t.a.v. inrichting Hoogland-West 

 gaan maken. Eén van de ontwikkelingen is in dit kader de hieronder genoemde 

 Landgoederenregeling.  

 

2.2.   Landgoederenregeling 

Kenmerk van deze regeling is dat agrarisch gebruik grotendeels natuurontwikkeling wordt, met 

uitgebreid recreatief medegebruik.  

In ruil voor sloop van overbodige schuren, het omzetten van een deel van het gebied in groen 

en het openstellen van het gebied, mag de eigenaar een nieuw landhuis bouwen. Binnen deze 

kaders worden er langs de Coelhorsterweg één of meer Landgoederen gerealiseerd. De VDH 

zal scherp toezien of de regeling juist toegepast wordt, vooral op het gebied van recreatief 

medegebuik. 

 

2.3.  Seniorenwoningen 

In Hoogland leeft het idee dat er sterke behoefte is aan sociale woningbouw. Bovendien  

zouden zowel starters als senioren de mogelijkheid moeten hebben en krijgen om in Hoogland 

te kunnen blijven wonen. Van belang is eerst de behoefte in kaart te brengen. Daartoe zal de 

commissie dit jaar verder in gesprek gaan met de wethouder RO van de Gemeente Amersfoort 

en met woningcorporaties om de mogelijkheden te bespreken. Een optie is om te bekijken wat 

er mogelijk is op het terrein van de oude bibliotheek. 

 

2.4 Laan van Duurzaamheid  

Tijdens de Tafel van Hoogland (rondetafelgesprekken) blijkt dat dit bouwproject een bron van 

zorg is en ook kansen biedt. De leden van de VDH hebben zich uitgesproken tegen een 

benzinepomp op deze bouwlocatie. Men VDH zal dan ook een zienswijze indienen en bezwaar 

maken tegen een bestemmingsplanwijziging mét benzinepomp. 

Dat op de Laan van Duurzaamheid gebouw kan worden, juicht de VDH toe. De VDH pleit daarbij 

voor voorrang van Hooglanders bij verdeling van dit woningaanbod. Immers: Calveen was 

Hoogland, in hoogland zijn te weinig bouwlocaties, wonen voor Hooglanders vlakbij het dorp. 

 

 

 

  



 

 

3.  Verkeerscommissie Hoogland  

 Inleiding:  
 Over de verkeerstromen in en om Hoogland wordt nu al vele jaren gesproken in de 
 commissie verkeer en met de gemeente Amersfoort. Soms heeft dat tot succes en 
 aanpassingen geleid. Vaak gaan die gesprekken moeizaam. Duidelijk is wel dat de leden van 
 de VDH de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat als natuurlijke verkeersaders zien in 
 Hoogland. Deze beide wegen horen bij de identiteit van het lintdorp en willen we ook als 
 belangrijkste verkeersaders behouden. 
 
3.1 Integraal Verkeersplan 
 De VDH wil dat er een integraal verkeersplan komt voor in en om Hoogland. Het is o.i. niet 
 mogelijk om ergens iets aan te passen zonder dat dat gevolgen heeft voor andere wegen of 
 straten in Hoogland. Een door de gemeente opgezet onderzoek, waarbij de 
 verkeerscommissie van de VDH de belangrijkste actor is, is zeer gewenst. De VDH zal dit 
 onderzoek initiëren. 
 
3.2 Kruising Zevenhuizenstraat-Bieshaarlaan-Kerklaan  

Deze moet aangepast worden We onderzoeken of dat met een rotonde of stoplicht kan. 
 (onderdeel verkeersplan) 

 
3.3 De snelheid op de Zevenhuizenstraat  

Deze blijft vaak gevaarlijk hoog. We onderzoeken of hier iets aan worden gedaan met behulp 
van paaltjes of wegbedrukking. Ook een smiley-bord is voor ons een optie. Desnoods zoeken 
we fondsen voor een eigen verplaatsbaar smiley-bord. (Ook onderdeel Verkeersplan) 
 

3.4. Hamseweg  
 Ook op de Hamseweg is de snelheid soms hoog. Er zijn diverse acties geweest om de 
 weggebruiker erop te wijzen dat een deel van de Hamseweg een 30-km zone is. De VDH 
 steunt acties op dit gebied. (Ook onderdeel verkeersplan) 

 
3.5 Tunnel Bunschoterstraat 
 De VDH pleit ijveren voor een tunneltje vanaf de Coelhorsterweg naar de Van Boetzelaarlaan. 
 Hierdoor is er een betere doorstroming over de Bunschoterweg, minder fijnstof, minder CO2 
 en niet in de laatste plaats een veiliger oversteek voor fietsers vanaf Bunschoten en 
 Coelhorst naar Hoogland. 



 

 

4.  De Commissie Welzijn en Cultuur   
 

4.1 Seniorengids 
In 2017 heeft de commissie veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van activiteiten 
voor senioren. Er is een specifieke website ontwikkeld en er is een gids uitgebracht waarin 
alle aanbieders van activiteiten en de activiteiten zijn samengebracht. In 2018 zal deze site en 
gids geactualiseerd worden. Daarnaast zullen we in een heruitgave ook de zorgaanbieders in 
kaart brengen. 

 
4.2 Woningbouwcoöperaties 

Ook bij de tafel Welzijn tijdens de `Tafel van Hoogland’ wordt aangegeven dat er te weinig 
mogelijkheden zijn voor senioren om kleiner te gaan wonen. Er is behoefte aan meer 
appartementen zoals op de Engweg. In 2018 gaan we het gesprek hierover aan met de 
woningbouwcoöperaties 

 
4.3 Blijverslening 

De Blijverslening is een subsidieregeling die het senioren mogelijk moet maken om - met de 
nodige woningaanpassingen - langer in hun huis te blijven wonen. Je sluit met de 
Blijverslening een persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden. Het geld 
wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald 
We gaan uitzoeketen of/waarom het in Amersfoort nog steeds niet mogelijk is om een 
‘blijvers-lening’ af te sluiten.  

 
4.4 Jongerenwerk 

Er is geen of nauwelijks jongerenwerk in Hoogland. De jongerenkelder in De Neng is bijna 
niet in gebruik. De commissie Welzijn krijgt echter wel signalen van overlast van 
hangjongeren. De commissie pleit ervoor dat er weer aanbod gericht jongerenwerk in 
Hoogland komt. Daartoe nemen we contact op met het buurtbestuur van indebuurt033. 
 

4.5. Automaatjeproject 
Mobiliteit is voor ouderen een probleem. Samen met de Hooglandse Maatjes en de ANWB 

gaan we onderzoeken of we in Hoogland een project kunnen opzetten waarbij ouderen 

kunnen vragen om vervoer, terwijl vrijwilligers dat vervoer gaan verzorgen.  

  



 

 

5. De Commissie Communicatie, PR en ledenwerving 

 

5.1  De Nieuwsbrief 
In 2018 is er één papieren nieuwsbrief verschenen: in februari 2018. Daarnaast komen er 

digitale nieuwsbrieven. Uiteraard is het van belang dat we van de leden de correcte e-

mailadressen hebben. Daartoe deden we (opnieuw) een oproep bij de begeleidende brief bij 

de nieuwsbrief in februari. 

5.2 De website en Nieuwe media (Facebook en Twitter) 
Het actueel houden van de site blijft een voortdurende bron van zorg, maar heeft wel  een 

hoge prioriteit. Daarnaast is er een automatische koppeling met Facebook en Twitter: een 

bericht dat als nieuwsbericht op de website verschijnt, wordt zo nodig  automatisch 

doorgeplaatst op Facebook en op Twitter. 

In 2017 waren er meer dan 7.000 bezoekers. Dat zijn er weer meer dan in 2016. Het blijft de 

bedoeling een stijging te realiseren door het webadres vaker onder de aandacht te brengen, 

bijvoorbeeld in artikelen in De Hooglander of De Stad Amersfoort 

5.3 4-mei viering 
Hoewel de 4-mei viering nu niet direct een communicatie of PR-activiteit is, is deze viering 

toch onder gebracht bij deze commissie. Het bestuur van de VDH vindt het belangrijk dat wij 

als vereniging actief betrokken zijn bij deze viering. Eén van de  leden van onze commissie 

heeft dan ook plaats in de voorbereidingscommissie van de 4-mei viering en daarnaast 

leggen wij als vereniging een krans bij het monument.  

5.4 Representatie 
Het bestuur vindt het belangrijk om aanwezig te zijn en zichtbaar te zijn. Daarom geven we 

acte de préséance zoals op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amersfoort, zijn we op 

uitnodiging aanwezig op het Dorpsfeest. Daarnaast maken we  deel uit van de Commissie 

Buurtbudget , is er een vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Kapel van 

Coelhorst en is één van onze leden namens de VDH toegetreden tot het bestuur van 

`Vrienden van Sint Martinus’. 

5.5 De Hoogland App  
In het afgelopen jaar is een speciale App ontwikkeld voor verenigingen, stichtingen, 

instellingen die zelf op deze app hun activiteiten kunnen vermelden. Bovendien is op de app 

informatie over de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland te vinden.  De App is een groot 

succes. Meer dan 40 deelnemende partijen zetten hun informatie erop. De App is door meer 

dan 2000 gebruikers gedownload. In 2018 komt er een release uit met nog meer 

functionaliteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6 De VDH en de politiek 
Hooglands Beraad 

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is geen politieke partij, maar een   

 belangenvereniging. Heel vaak echter moeten we reageren op zaken die Hoogland  

 aangaat door de politiek te mobiliseren. Om gedachten uit te wisselen en ons sterker  

 te profileren hebben we in de eerste helft van 2017 tussen het bestuur van de VDH en  

 de Hooglandse politici een keer een gedachtenuitwisselingsvond gehouden. Dat willen na de 

gemeenteraadsverkiezingen continueren onder de noemer ‘Hooglands Beraad’. 

 

Hooglands Politiek Café 

Omdat in 2018 er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden en de 

partijprogramma’s daartoe in dit najaar geschreven gaan worden, is het noodzaak om de 

punten die de VDH van belang vindt al voor de zomervakantie onder de aandacht van de 

politici te brengen. Daarom organiseren we in januari het Hoogland Politiek Café. 

 

Aansluiting bij SGLA 

Tijdens de aankomende ledenvergadering komen we met het voorstel om ons aan te sluiten 

bij de SGLA. 

 

5.7 Rondetafelgesprekken: De Tafel van Hoogland 

In het afgelopen jaar hebben we opnieuw zogenaamde rondetafelgesprekken gehouden. Aan 

drie thema-tafels konden leden samen met het bestuur zich uitspreken over zaken die hen 

bezighielden. Deze avond vormt een belangrijke input voor dit jaarplan. Ook in 2018 willen 

we – in het najaar – weer zo’n avond organiseren. De onderwerpen die door de leden als 

belangrijk worden benoemd, nemen we dan weer mee in de plannen voor 2019.  

5.8. Ledenwerving 
Er is in 2017 extra aandacht besteed aan het werven van leden. Bij evenementen als 

Dweilland en Wintersferen heeft dat enkele leden opgeleverd. Meer succes heeft het huis-

aan-huis bezorgen van brieven en folders in een gesloten enveloppe. Dat heeft enkele 

tientallen nieuwe leden opgeleverd. Daar gaan we in 2018 dus mee door. 



 

 

6. De commissie Duurzaamheid 

 Duurzaamheid is een breed begrip. De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, 
 omschrijft duurzaamheid als: Ontwikkeling die aansluit  op de behoeften van het heden 
 zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
 in gevaar te brengen. Een van de gevaren die onze toekomstige generaties bedreigt, is de 
 uitputting van de aarde en de klimaatveranderingen. 
 

We onderzoeken of ook eigenaren van gebouwen in Hoogland mee willen doen in het (laten) 
plaatsen van zonnepanelen op hun daken. Met enkele van die eigenaren zijn we inmiddels in 
gesprek. De administratieve afhandeling wordt verzorgd door aan te sluiten bij een 
bestaande energiecoöperatie. Vervolgens is het streven een ‘label’ op te richten - “Hoogland 
Zon”-  die leden werft. 

  
  
 


