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Project 4 – De doelen en resultaten 
 

Doel(en) waar je activiteit aan bijdraagt  

Het bevorderen van samenwerking en initiatieven. Het aan inwoners kenbaar maken van diverse 

maatschappelijke stromingen, dan wel activiteiten en onderwijszaken. 

Verslaglegging en archivering van "wijkzaken". 

Ondersteuning van ondernemers/ zzp'rs. 

Vraagbaak voor velen.  

Resultaten die je wilt bereiken  

Een breed medium en informatie-podium zijn voor het Soesterkwartier.  

 ontwikkeling en eindresultaat van de wijkwebsite;  

De ontwikkeling van de wijkwebsite is een voortdurend proces. De techniek en media gebruik wordt 

steeds intensiever en gebruiksvriendelijker. De wijkwebsite is wat dat betreft nu weer Up to Date. 

 ontwikkeling en eindresultaat van de database;  

De ontwikkeling is een voorschrijdend proces. De Database, omvat inmiddels een  8 Gigabye aan 

media gegevens. Daarnaast is historisch nog een 500 .Giygabyte extern opgeslagen. 

 

 hoeveel maandelijkse bezoekers van de wijkwebsite; 

Het aantal maandelijkse bezoekers bedraagt ( afhankelijk van het aanbod) tussen de 40.000 en 

65.000 . Het komt voor dat 40.000 bezoekers per week worden geteld. 

 

 activiteiten, werkzaamheden en bijdragen van de uitvoerende redactieleden;  



Aantal bezoekers op de website vanaf 1 januari 2017 tot 19-12-2017 = 1.5004,18 ( anderhalf miljoen)  

Aantal aangeboden activiteiten 228 

Aantal bezochte activiteiten 203 

Aantal ingezette dagen FTE voor ALLE redactietaken 258 

Aantal bezochte ( neven taken) Buurtbestuur/Buurtnetwerk/ Indebuurt033/ 3812indebuurt/ De 

Raad/ De Ronde = 72 

Overige= 40. ( bijwonen “meetings”op inwoners niveau, zoals jaarvergaderingen/ 

planbureau’s/Bestemmingsplan etc.  

 

 hoeveel vrijwilligers er bij uw activiteit betrokken zijn; 

5 volwassenen; 3 minderjarigen ( jeugd Persbureau)  

 

 eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen. 

Oprichting diverse Jeugd en Senioren activiteiten ( door media aandacht opgestart). 

Actief in Buurtnetwerk/ Buurtbestuur als gevolg van redactionele inmenging. 

 

Project 142 – Doelen en resultaten 
 

Doel(en) uit het wijkplan waar de activiteit aan bijdraagt  

  

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in straat en buurt (het wij(k)-gevoel) (doelstelling 5 

van het wijkplan) 

2. Het continueren van voorzieningen, ontmoetingsplekken, informatiebronnen en activiteiten 

(doelstelling 6 van het wijkplan). 

Het bevorderen van de communicatie in en informatie over de wijk (doelstelling 9 van het 

wijkplan)  

Resultaten die je wilt bereiken  

  

Door de het uitvoeren van deze activiteit, willen wij eind 2017 de volgende resultaten hebben 

bereikt: 

1. Steeds meer wijkbewoners lezen de dagelijkse berichtgeving van zaken en activiteiten die in 

Soesterkwartier spelen. Zodoende raken steeds meer mensen ook betrokken bij de wijk, en 

wordt de sociale samenhang in straat en buurt bevorderd. 

  

2. De wijkwebsite voldoet afgelopen jaren steeds meer als de meest geraadpleegde 

informatiebron van de wijk. Dit willen we zo houden.  

Wijkbetrokkenheid begint met goede en actuele informatie. Doordat de wijkwebsite blijft, 

houden we ook de onderlinge samenhang in de wijk en de communicatie tussen wijkbewoners 

up to date.  

Beschikking: 
-        



o   hoeveel activiteiten u bezocht heeft; 

 Bezochte en aangemelde activiteiten  203 

 hoeveel artikelen u hiervan heeft gepubliceerd op uw website; 

Er zijn 3278 artikelen geplaatst in 2017. Waarvan 502 eigen artikelen. Onderbouwd met 

445 foto albums, inhoudende 43.247 foto’s  

 

 hoeveel bezoekers uw website hebben bezocht; 

Tot aan 19 december 2017 = 1.5000.000.00 ( ANDERHALF MILJOEN) 

 

 hoe u de doelen zoals beschreven in uw aanvraag behaald heeft; 

Met de medewerking van een paar zeer enthousiaste vrijwilligers die een constante inzet en 

aanwezigheid garanderen.( met uitzondering van ziekte en privé omstandigheden) . Van 

inwonerszijde is duidelijk vraag naar de inzet van de wijkwebsite bij hun activiteiten. 

 

 eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen. 

Mede of juist door onze aandacht voor Jeugd / Senioren problemen, mogelijk- en 

onmogelijkheden, zijn er activiteiten ontstaan, die de saamhorigheid onder dit deel van de 

inwoners verhoogd en waarborgt. 

 

Digitale samenwerking andere wijken; 

Op de wijkwebsite Soesterkwartier, is de mogelijkheid geschapen, om in te loggen als gebruiker dan 

wel gast in de wijk Nieuwland en Amersfoort Zuid. ( Gebieds Online).  In deze materie wordt de 

overlegstructuur die er was ( Digitalewijken) gemist. De aanzet gedaan, leek wellis waar teveel 

sturend naar Gebieds Online, maar zoals de Wijkwebsite Soesterkwartier het nu implementeert geeft 

toch een beeld van wat er in de andere twee buurtwijken te doen is.  Op dit moment is de verwijzing 

en inlog opgesloten in een submenu, totdat duidelijk wordt wat de andere wijken aan mogelijkheden 

hebben.  

Daar wij, als redactie menen dat er wijkoverschrijdende  zaken zijn, publiceren wij deze. De samen 

werking met het Eemplein, zorg er al voor, dat de organisaties werkzaam op en nabij het Eemplein, 

de redactie benaderen. Ook worden artikelen door ons geschreven door hen overgenomen en 

gepubliceerd. 

Cijfermatig vertaald. 

 2014 aantal bezoekers wijkwebsite    44.529 

 2015  aantal bezoekers wijkwebsite 351.569 

 2016 aantal bezoekers wijkwebsite 1.051.037 

 2017 aantal bezoekers 1-1-17 >> 19 DECEMBER 1.5 miljoen.  

 Aantal activiteiten aangemeld tot 20 december. =228 



 Aantal bezochte activiteiten tot 20 december 2017= 203 

 Ingezet redactieleden tot 25-9-2017=  258 

 Ingezet Jeugd Persbureau : =28 maal 

 Aantal  gepubliceerde artikelen website 3278 in 2017 

 Aantal eigen gemaakte rapportgages/artikelen. Tot 25-9-2017  = 502 

 Aantal fotoalbums = 445 

 Aantal foto,s = 43.247 vanaf 1-1-2017 – heden.  

 Aantal aangemelde kalender activiteiten  575 . 2017-2018. 

Redactie: 

De bestaat uit 1 Eindredacteur/ 1 hoofdredacteur/ 1 vaste redacteur/  2 ambulante redacteuren /  

Jeugd Persbureau:  2 vaste verslaggevers:  3 ambulante verslaggevers.  

 

 

Karel van Rooy. 


