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1.1

Context en aanleiding

Amersfoort kent een officiële indeling in 31 wijken en 147 buurten. Deze indeling wordt
gebruikt door o.a. het CBS en diverse instanties. Het vormt daarnaast de basis waaraan
de adressen in onder meer BRP, BAG en Belastingen zijn gekoppeld.
De meeste indelingen zijn historisch gegroeid. Maar door verandering van functies kan
het gebeuren dat een gebiedsindeling niet meer past in het beleid of dat deze niet meer
als logisch wordt ervaren. Zo is het gebied van de Wagenwerkplaats, dat nu in
ontwikkeling is als woon- en werklocatie, onderdeel van Bosgebied, terwijl het in diverse
plannen deel uitmaakt van het Soesterkwartier. Soms loopt een buurtgrens zelfs dwars
door een bestaand gebouw heen.
Ook de namen die voor sommige wijken en buurten worden gebruikt sluiten niet altijd
aan bij de beleving van bewoners en gebruikers.
Met de aanpassing van de wijk- en buurtindeling wordt beoogd dat alle partijen met dezelfde
indeling werken. Het voordeel is dat er onderling makkelijker informatie uitgewisseld kan
worden en dat er geen vertaalslag hoeft worden gemaakt van de informatie.
Afdeling BSV (opdrachtgever J. van Winkel) heeft O&S gevraagd om deze en andere
gebiedsindelingen te onderzoeken en tot voorstellen te komen voor aanpassing van
gebiedsgrenzen en –namen.
Deze managementsamenvatting geeft een korte opsomming van deze voorstellen.
In het bijlagerapport ‘Over grenzen: aanpassing van de wijk- en buurtindeling, -namen en
-nummers’ zijn diverse geografische indelingen beschreven, de knelpunten die men
ervaart bij de huidige indeling en wensen die men bij aanpassing heeft. Daarin zijn ook
de uitgangspunten beschreven voor aanpassing van gebiedsgrenzen en zijn de voorstellen
voor de nieuwe wijkbuurtindeling verder uitgewerkt, inclusief argumenten voor de
gemaakte keuze.

1.2

Proces

Om tot een afgewogen voorstel te komen voor een aanpassing van wijk- en buurtgrenzen
en om hiervoor ook passende namen te vinden heeft O&S in 2019 en in de eerste helft
van 2020 veel gesprekken gevoerd met afdelingen en instanties van zowel binnen als
buiten de organisatie, waaronder politie en GGD, die op een of andere wijze gebruik
maken van de wijk- en buurtindeling.
Deze gesprekken waren erop gericht om duidelijkheid te krijgen over het huidige gebruik
en de wensen ten aanzien van de indeling.
Ook is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers van Samen Leven, Leefomgeving, Woon- en werkklimaat, Stad en Ontwikkeling en Programma’s en Projecten en
Geo-informatie.
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Onder aansturing van Onderzoek & Statistiek zijn de wensen en ideeën omgezet in
concrete voorstellen voor de aanpassing van gebiedsgrenzen en voor de naamgeving.
Vervolgens zijn de aanpassingen getoetst door de Straatnamencommissie.
In juni 2020 zijn de voorstellen met instemming ontvangen in de staf Bestuur en ter
informatie aan het college voorgelegd. De informatie was nog vertrouwelijk omdat er
vanuit afdeling Belastingen en ITDA behoefte was een zogenaamde impactanalyse,
waaruit zou blijken of de omnummering kon plaatsvinden zonder dat dit tot grote
problemen in de bronapplicaties (voor o.a. BAG en Belastingen) zou leiden.
ITDA heeft Centric opdracht gegeven om deze impactanalyse uit te voeren. Uit dit
rapport dat in januari 2021 openbaar werd, bleek dat de conversie van wijk- en
buurtnummers binnen aanvaardbare risico’s en kosten kan worden uitgevoerd.
In 2021 zullen de wijzigingen worden geïmplementeerd. De volgende stappen zijn daarbij
te nemen:
 maart: communicatie intern met medewerkers en extern met de raad, burgers en
betrokken instanties over de inhoud van de wijzigingen.
 (aangepast) collegebesluit in college, RIB naar de raad.
 (voor 1 april) wijzigingsvoorstellen naar CBS samen met geo-shapefiles en
collegebesluit.
 maart-juni 2021: Voorbereiden van de omzetting in systemen (BAG, BRP,
Belastingen) naar de nieuwe situatie en testen van het proces o.b.v. een
conversietabel. De conversietesten in een testomgeving door Geo-informatie.
 Juli 2021: daadwerkelijke conversie. Alle aanpassingen gelden vanaf 1-1-2021.
 Vanaf augustus 2021: CBS past alle statistieken aan voor de situatie vanaf 1-12021.
 Augustus-oktober: tabellen en statistieken in www.Amersfoortincijfers.nl worden
aangepast voor de situatie van 1-1-2021 en zo mogelijk ook voor eerdere jaren.

1.3

Kosten en tijdsinzet

De aanpassing van wijk- en buurtgrenzen en met name de conversie van wijk- en
buurtnummers (en –namen) dient zorgvuldig te gebeuren. De meeste voorbereidingstijd
voor de conversie vond plaats door medewerkers die voor hun werkzaamheden geen kosten
hebben gedeclareerd. Voor de impactanalyse heeft Centric circa €10.000 ontvangen.
Nog openstaande geschatte kosten voor de periode februari –augustus 2021 zijn:
- €23.000,=
Interne projectleider voor de (technische) conversie van wijken en
buurten in bestaande systemen.
- €12.000,=
aanvullende werkzaamheden Centric.
Overige inzet wordt niet in rekening gebracht. Het gaat hierbij om:
- Communicatie in- en extern te organiseren door O&S met ondersteuning van een
communicatieadviseur: circa 80 uur.
- Testen van de conversie en uitvoeren van de conversie door medewerkers: 180 uur.
- Aanpassen van de bestaande statistieken (o.a. www.amersfoortincijfers.nl en
nota’s.): circa 400 uur.
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1.4

Voorstellen voor wijziging

Hieronder zijn alleen de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Voor een totaaloverzicht
van alle gebiedsindelingen die in gebruik zijn, de voorgestelde wijzigingen en een
toelichting op gemaakte afwegingen, wordt verwezen naar het bijlagerapport. Daarin is
ook een overzicht opgenomen van alle huidige wijk- en buurtnamen en nummers en de
voorgestelde namen en nummers.
Herindeling Soesterkwartier, spoorzone en Eemkwartier
In de huidige situatie maakt het hele stationsgebied (buurt 0503) tussen Soesterkwartier en
Bergkwartier, inclusief Wagenwerkplaats nog deel uit van wijk Bosgebied. Wijk Isselt loopt
door tot aan de Koppelpoort.
Figuur 1

Soesterkwartier en spoorwegzone: nieuwe situatie

Opmerking: rood geeft de oude wijkgrens aan, de dikke witte lijn (het groene gebied) de nieuwe
wijkgrens van Soesterkwartier en de dunne witte lijnen de voorgestelde buurtgrenzen.

Voorstel 1: opsplitsen spoorzone
Het spooremplacement in tweeën splitsen en wel zodanig dat alle gebouwen die
toegankelijk zijn vanaf de BW-laan en alle perrons bij de wijk Berg-Noord worden gevoegd.
De rest van het spoorgebied en het gebied Wagenwerkplaats (tot aan Mondriaanplein) komt
dan bij het Soesterkwartier. Buurt 3.07 (Mondriaanlaan en Trapezium) blijft bij het
Soesterkwartier.
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Voorstel 2: nieuwe wijk ‘Eemkwartier’
Figuur 2

Nieuwe wijk Eemkwartier

Opmerking: rood geeft de oude wijkgrens aan, de dikke witte lijn (het groene gebied) de nieuwe
wijkgrens en de dunne witte lijnen de voorgestelde buurtgrenzen.

De huidige buurten 4.01 en 4.02 die nu nog deel uitmaken van wijk Isselt gaan een nieuwe
wijk Eemkwartier vormen. Het gaat om een buurt rondom het Eemplein (4.01) dat meer
deel uitmaakt van het centrum met diverse (centrum)functies, dan van bedrijvenlocatie
Isselt. Dat gaat in de toekomst ook gelden voor Kop van Isselt (buurt 4.02) waar o.a. de
ROVA is gevestigd. In de komende jaren zal dit gebied verder ontwikkeld worden met veel
aandacht voor woningbouw en grootstedelijke voorzieningen. Met de voorstellen 1 en 2
sluiten we beter aan bij het huidige gebruik van o.a. de politie, wijkteams en bij de
bestekken van afd. Leefomgeving.
Voorstel 3: herindeling van wijk Valleipoort en Stoutenburg-Noord
Wijk 25 - Valleipoort – is een verzameling van verschillende werklocaties die verspreid
liggen over een groot gebied in Amersfoort-Oost. Destijds was dit een logische indeling,
omdat het gebied overwegend een bedrijfsmatige functie had.
Voorgesteld wordt om delen van deze wijk toe te voegen aan aangrenzende wijken en om
daarbij drie nieuwe wijken te creëren: Buitengebied-Oost, De Hoef en Bedrijventerrein
Vathorst.
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Uitwerking voorstel:
3.1
De Hoef (dat bestaat uit twee buurten binnen wijk Valleipoort) wordt een nieuwe
wijk De Hoef, wijk 25.
3.2
Bedrijventerrein Vathorst wordt een nieuwe wijk 33. Een deel van Vathorst –De
Velden (met o.a. stortplaats Smink) wordt aan deze wijk toegevoegd.
3.3
Podium (voorheen buurt 2506) wordt een buurt van wijk Vathorst-Laak. Een deel
van deze buurt met kantoorbestemming, krijgt een woonfunctie.
3.4
Buurt De Brand wordt als buurt toegevoegd aan de wijk Zielhorst.
Figuur 3

Nieuwe wijk Bedrijventerrein Vathorst

Opmerking: rood geeft de oude wijkgrens aan, de dikke witte lijn de nieuwe wijkgrens en de dunne
witte lijnen de voorgestelde buurtgrenzen.

3.5

Het hele gebied ten oosten van de A28 wordt een nieuwe wijk ‘Buitengebied-Oost’.
Deze omvat de buurten 1204 (Nijkerkerstraat e.o.), 2503 (Vinkenhoef), 2502 (De
Wieken), 1201 (Bloeidaal) en 1202 (Stoutenburg-Noord).
De naam Buitengebied-Oost verdient de voorkeur boven de oude naam
Stoutenburg-Noord, omdat deze laatste al een aanduiding is van de buurtnaam.
Bovendien is het onlogisch om ook Wieken-Vinkenhoef en buurt Nijkerkerstraat bij
Stoutenburg-Noord te voegen.
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Figuur 4

Nieuwe wijk Buitengebied-Oost

Voorstel 4: herindeling Park Schothorst
Park Schothorst is nu nog een zelfstandige wijk. Voorgesteld wordt om het park toe te
voegen aan de wijk Schothorst-Noord. Delen van het park die aan Hoogland grenzen en die
niet onder het beheer vallen van Leefomgeving, zoals de sportvelden, woningen en de
Montessorischool worden bij Hoogland gevoegd. De rest van het park wordt een buurt van
wijk Schothorst-Noord.
Voorstel 5: Nieuwe wijk: Vathorst-Bovenduist
Vathorst-De Laak is nu nog een grote wijk die volop in ontwikkeling is.
Hieronder lichtgroen weergegeven. Voorgesteld wordt om de buurt Bovenduist (3201) om
te vormen tot een aparte wijk, Vathorst-Bovenduist, die wijknummer 32 krijgt.

Overige, kleine wijzigingen van wijk- en/of buurtgrenzen
Voorstel 6: opsplitsen buurt 3103 in Vathorst-De Laak in twee buurten
Voorstel 7: Aanpassen wijk- en buurtgrens in Vathorst - De Velden
Voorstel 8: Aanpassen buurtgrens in Schuilenburg, omdat deze een flat doorsnijdt.
Voorstel 9: Aanpassen wijkgrens bij de westelijke ontsluiting
Voorstel 10: aanpassen wijk- en buurtnamen
Naast een aantal grenswijzigingen en het vormen van nieuwe wijken (Eemkwartier, De
Hoef, Buitengebied-Oost, Bedrijventerrein Vathorst en Vathorst-Bovenduist) willen we ook
sommige bestaande wijknamen veranderen.
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Voorstel 10a: Naamswijziging en aanpassen buurtgrenzen Zonnehof
We stellen voor om de wijk Zonnehof om te dopen in de meer gangbare naam Nederberg.
Daarmee onderscheiden we ook de buurt Zonnehof die binnen de wijk voorkomt.
Verder stellen we voor om vier buurten in deze kleine wijk samen te voegen tot twee
buurten.
Voorstel 10b: wijknaam Buitengebied-West vervangen door Hoogland-West
Voorstel 10c: wijknaam De Kruiskamp vervangen door Kruiskamp
Voorstel 10d: veranderen van diverse buurtnamen.
Voor een overzicht wordt verwezen naar het bijlagerapport (hoofdstuk 6).
Voorstel 11: aanpassen nummering van wijken en buurten
Dit voorstel moet nog worden getest op zijn haalbaarheid in verband van de ingrijpende
veranderingen die hiervoor nodig zijn.
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage ‘Conversie wijk-buurtindeling’.
Voorstel 12: Wijkcombinatie aanpassen en afstemmen op wijkteamindeling
Naast de wijken en buurten wordt in veel plannen en registraties gewerkt met
wijkcombinaties. Ook in www.Amersfoortincijfers.nl is dit niveau opgenomen in de vorm
van zogenaamde ‘wijkbeheergebieden’. Met de aanpassing van de wijkgrenzen is het
wenselijk dat ook deze indeling wordt aangepast. Bovendien sluit deze indeling niet goed
aan bij de indeling die bijv. door de wijkteams en de gebiedsmanagers wordt gebruikt.
In het nieuwe voorstel gaan we uit van 11 wijkcombi’s die beter aansluiten bij de indeling
in wijkteams. De indeling wijkt in een aantal gevallen af van de wijkteamindeling.
Voorstel 13: Opheffen van stadsdelen
Naast buurten, wijken en wijkcombi’s onderscheiden we in Amersfoort (zoals in
www.amersfoortincijfers.nl) nog een indeling in stadsdelen.
Gezien het beperkte belang en gebruik hiervan, stellen we voor deze niet langer meer te
onderscheiden in statistieken.
Zie voor de uitwerking van deze voorstellen het bijlagerapport.
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