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Wat? 

is een burgerinitiatief dat als doel heeft van Nieuwland 
een bruisende en betrokken gemeenschap te maken.

wil een vitale wijk creëren... 

In een vitale wijk stimuleren wij (wijkbewoners en organisaties) 
elkaar tot groeien en bloeien, delen we lief en leed, vieren we met 
elkaar het leven, steunen en helpen elkaar dat nodig is.

… door sociale cohesie in de wijk te versterken en te vergroten.



Hoe?
faciliteert, coördineert en organiseert initiatieven en interactie 

om Nieuwland tot een vitale wijk te maken.

versterkt en vergroot de sociale cohesie door wijkbewoners en 
organisaties te verbinden op behoeften en ambities met betrekking tot 
het SAMENleven. 

verbindt op verschillende manieren (zowel fysiek als digitaal): 
❖op individu-, straat-, buurtniveau in de wijk  

❖gecentreerd in de wijk (Wijkboerderij Nieuwland) 
❖digitaal via wijkwebsite (WijzijnNieuwland)



Uitgangspunten en principes:

• Iedereen is welkom 
(ongeacht herkomst, geloof, leeftijd, capaciteiten, etc.)

• Diversiteit voegt waarde toe

• Wederkerigheid in samenwerking wordt creatief gezocht

• Passie van mensen is leidend

• Vrijwilligers en professionals vullen elkaar aan



Initiatieven worden ondersteund…

SmwN faciliteert, coördineert en organiseert initiatieven
die erop gericht zijn om de wijk verder in zijn sociale cohesie op te 
bouwen. Hierbij wordt uitgegaan van:

• Specifieke kenmerken van de wijk en haar inwoners

• Aandachtspunten in de wijk

• Wensen van wijkbewoners



Nieuwland: kenmerken van inwoners

Nieuwland aantal Stijgend/dalend

bewoners 15.000

jeugd (0-19 j) 5.000

volwassen (20-64 j) 9.000

senioren (65+ j) 1.000

niet westerse herkomst 1.800

huishouden 5.700

echtpaar zonder kind 1.300

echtpaar met kind 2.500

1 ouder gezin 500

alleenstaand 1.400

(bron Wijkatlas ’12/’13; Stadsgebiedscan ’15)



Nieuwland: aandachtspunten 

• Jongeren 10-19 jaar veroorzaken in toenemende mate overlast

• Verborgen armoede

• Veel problematiek rondom scheidingen

• Geringe gehechtheid in en met de buurt

• Buurtkracht op sociaal niveau minder aanwezig

• Ontevredenheid over winkelvoorzieningen

• Ontevredenheid over faciliteiten voor jongeren

• Veel gebruik GGZ-diensten door jongeren (in vgl met jongeren uit andere wijken van Amersfoort)

• Het aantal Woninginbraken

• Te hard rijden door auto’s op een aantal wegen

• Geen aantrekkelijk hart in de wijk

(bron Wijkatlas ’12/’13; Stadsgebiedscan ’15)



Wensen van de inwoners

• Om te verbinden wordt van 3 belangrijke pijlers gebruik gemaakt:

• Fysieke ontmoetingsplaatsen:
waar wandelgangen ontstaan om elkaar te ontmoeten
en waar je met grotere groepen kunt verbinden

• Een digitale ontmoetingsplaats:
wijkplatforms www.NieuwlandSamen.nl + www.WijzijnNieuwland.nl

• Gesprekken in de wijk:
met alle bewoners, groepen en organisaties die 
- iets voor de wijk willen doen
- iets van of met de wijk zouden willen

http://www.nieuwlandsamen.nl/
http://www.wijzijnnieuwland.nl/

