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1. Inleiding 

Voor u ligt het Jaarplan 2022 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, 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. 
 
Het jaarplan 2022 is in hoge mate afgeleid van het visiedocument update dorpsvisie 1.0 maart 
2022. 
 
Daarnaast volgt dit jaarplan het document: “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 vier 
commissies ingesteld die elk op hun eigen terrein actief zijn. Het zijn deze commissies die in 
navolgende hoofdstukken hun plannen ontvouwen. De verkeerscommissie heeft een dermate 
uitgebreid plan opgesteld, zodat we die als apart deelplan presenteren.  
 
 

 
1.1.  Leeswijzer 

 In de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt per commissie een overzicht gegeven van de  
 thema’s, doelstellingen en de te volgen actielijn.  
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2.  De Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen 
 

2.1. Zwembad Hoogland 
 Het zwembad Hoogland wordt in de komende jaren óf gerenoveerd óf er vindt nieuwbouw 
 plaats. De VDH heeft het voortouw genomen om tot een klankbordgroep te komen. Deze 
 klankbordgroep adviseert aan de projectgroep van de gemeente, maar zal ook zo nodig zelf 
 de gemeenteraad benaderen.  
 De wens van de gebruikers en van de VDH is te komen tot nieuwbouw in of in de directe 
 nabijheid van Hoogland. 
 

2.2 Onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden in Hoogland 
 De commissie blijft onderzoek doen naar plekken in Hoogland waar mogelijk gebouwd kan 
 gaan worden. In dat kader gaan we gesprekken voeren met projectontwikkelaars en 
 gemeente. 
 
2.3 Al jaren wordt er door Hooglanders aangegeven dat er een tekort is aan starterswoningen en 
 seniorenwoningen. In lijn met de update dorpsvisie willen we jongeren bij de commissie RO 
 betrekken. In de huidige commissie zijn voldoende senioren vertegenwoordigd. 
 
2.4 Gesprek met ‘Het Groene Huis’ 

We gaan in gesprek met ‘Het Groene Huis’ om te bezien hoe de VDH kan bijdragen aan het 
thema natuur 

 
 
 

3.  Verkeerscommissie Hoogland  

3.1  Inleiding 
 Een belangrijk uitgangspunt voor de verkeerscommissie is om het dorpse karakter van 
 Hoogland te bewaren, met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Verkeersveiligheid is 
 en belangrijk thema in Hoogland.  
 Het jaarplan van de commissie is een uitgebreid document. Daarom is het apart te 
 downloaden op www.dorpsbelangenhoogland.nl onder het tabblad jaarplan. 
 

4. De Commissie Welzijn en Cultuur   

4.1 De commissie wil zich onder meer richten op jongeren in Hoogland. 
 In 2022 wil de commissie samen met de jongerenwerkers bekijken wat jongeren in Hoogland 
 nodig hebben om mogelijk overlast door jongeren te voorkomen. 
 
4.2. Meer aandacht voor cultureel erfgoed 
 Uit de update dorpsvisie kwam naar voren dat Hooglanders best trots zijn op hun cultureel 
 erfgoed. De commissie wil dit jaar bekijken of er aandacht gegeven kan worden aan de 
 Joodse slachtoffers uit WO II en samen met de Historische Kring Hoogland onderzoeken in 
 hoeverre er een struikelsteen kan komen voor deze slachtoffers. 
 
4.3. Hooglandse Maatjes 
 De VDH vindt het bestaan van de Hooglandse Maatjes van groot belang. We willen contact 
 met het nieuwe bestuur opnemen en bekijken in hoeverre we hen kunnen ondersteunen. 
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5. De commissie Communicatie 

5.1  De Nieuwsbrief 
 In 2022 zal er één papieren nieuwsbrief verschijnen: in maart 2022. Daarnaast komen er
 maandelijks digitale nieuwsbrieven. 
 
5.2  De website en Nieuwe media (Facebook en Twitter) 
 De website kent sinds 2021 een nieuwe vormgeving en een nieuwe functie: het is meer een 
 berichtensite geworden, dus meer informatief. Zo wordt er iedere maand automatisch een 
 nieuwsbrief gegeneerd van alle berichten die er de laatste maand op verschenen zijn. 
 Op Twitter zijn we regelmatig actief: @VDH_Hoogland. Bovendien is ons account op 
 Instagram verbeterd. Daar zullen we vaker berichten gaan posten. 
  
5.3  4-mei herdenking 
 Hoewel de 4-mei nu niet direct een communicatie of PR-activiteit is, is deze herdenking 
 toch ondergebracht bij deze commissie. Het bestuur van de VDH vindt het belangrijk dat wij 
 als vereniging actief betrokken zijn bij deze herdenking. Eén van de leden van deze 
 commissie heeft dan ook plaats in de voorbereidingscommissie van de 4-mei herdenking 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 en is er een vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Kapel van 
 Coelhorst. 
 
5.5  De VDH en de politiek 
 De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is geen politieke partij, maar een 
 belangenvereniging. Heel vaak echter moeten we reageren op zaken die Hoogland 
 aangaan door de politiek te mobiliseren. We onderhouden daarom goede contacten met 
 diverse politieke partijen. In 2022 staat er weer opnieuw een overleg met de dorpswethouder 
 en de gebiedsmanager op het programma en gaan we het nieuwe college (of 
 fractievoorzitters) uitnodigen voor een werkbezoek aan Hoogland.  
 
5.6  Rondetafelgesprekken 
 In de afgelopen jaren hebben we zogenaamde rondetafelgesprekken georganiseerd. Aan 
 vier thematafels kunnen leden samen met het bestuur zich uitspreken over zaken die hen 
 bezighouden. Deze avond vormt een belangrijke input voor dit jaarplan. Ook in  2022 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 2023. 
 
5.7  Ledenwerfacties 
 
5.7.1. Huis-aan-huis brieven 

In 2018 hebben we een begin gemaakt om in een aantal straten huis-aan-huisbrieven te 
 bezorgen om de VDH te introduceren met een folder en een brief. Dat heeft meer dan zestig 
nieuwe leden opgeleverd. Een zeer effectieve manier van ledenwerving dus. We gaan in 
2022 door met het bezorgen van deze brieven in straten waar we dat nog niet eerder 
gedaan hebben. 

5.7.2 Nieuwe inwoners 
 In 2022 willen we onderzoeken hoe we nieuwe inwoners van Hoogland kennis kunnen laten 
 maken met de VDH. 


