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Amersfoort telt op dit moment vijf wijkcentra, waarvan De Groene Stee in Liendert er één is. © Nico 
Brons 
 
De vijf wijkcentra in Amersfoort dreigen hun vaste, jaarlijkse subsidie vaarwel te kunnen zeggen. De 
gemeente wil voortaan gaan betalen per activiteit of per geopend uur. Het geld dat ze hierdoor 
overhoudt, wil ze besteden aan activiteiten in delen van de stad waar nu geen buurthuis staat. 
 
Artwin Kreekel 09-04-21, 07:00 
 
Wie de wijkcentra in kaart brengt in Amersfoort, zal het gelijk opvallen: echt eerlijk verdeeld over de 
stad zijn ze niet. De Neng staat in Hoogland, De Nieuwe Sleutel in het Soesterkwartier, De Groene 
Stee in Liendert, ‘t Middelpunt in Zielhorst en Het Klokhuis in Randenbroek. Dus waar moet een 
inwoner van Nieuwland heen om een biljartje te leggen? Of iemand uit Kruiskamp? 
 
In die oneerlijke verdeling wil verantwoordelijk wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie) nu 
verandering brengen, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Hij wil kijken of Amersfoort in wijken 
zonder buurthuis geld kan geven aan al bestaande initiatieven, of activiteiten van de grond kan 
krijgen. Omdat het volgens hem niet mogelijk is meer geld uit de schatkist te trekken voor het 
welzijnswerk, moet gekeken worden wat er binnen de jaarlijkse begroting van 400.000 euro voor 
elkaar gebokst kan worden. 
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Buurthuis De Groene Stee. 
 
Buurthuis De Groene Stee. © Groene Stee 
Dat betekent wel een en ander voor de huidige wijkcentra. Zij krijgen nu ieder jaarlijks 70.000 euro, 
ongeacht de financiële situatie. Dit is ooit bedacht om scheve ogen te voorkomen, maar leidt nu juist 
tot problemen, blijkt uit een onderzoek van bureau Inicio waar Tigelaar het nieuwe plan op baseert. 
Zo zijn De Neng en De Nieuwe Sleutel gezond genoeg om met minder geld toe te kunnen, maar is de 
situatie bij De Groene Stee al jaren zo wankel dat het subsidie-infuus er écht niet uit kan. 
 
Inzicht 
Vanwege deze verschillen wil Amersfoort af van de vaste subsidie, en de hoogte van de gift voortaan 
koppelen aan de programmering en de daadwerkelijke financiële situatie. Dat zal bij één 
wijkcentrum moeilijk gaan, voorspelt ook Inicio: Het Klokhuis in Randenbroek geeft, ondanks 
herhaaldelijk verzoek, al ruim een jaar geen inzicht in de boeken. De gemeente houdt nog altijd hoop 
er met de beheersstichting uit de komen, en meldde juist deze week opnieuw een onderzoek in te 
stellen. 
 
Ik kan me goed voorstellen dat je als gemeente kijkt wat ieder centrum nodig heeft, in plaats van de 
pot door vijven te hakken 
 
Rik van de Ploeg, penningmeester van De Nieuwe Sleutel 
Het Klokhuis was donderdag, net als de meeste wijkcentra, niet bereikbaar voor commentaar op de 
subsidieplannen, waar de gemeenteraad nog akkoord mee moet gaan. Bij De Nieuwe Sleutel staan 
ze er in ieder geval helemaal achter.  
 
,,Ik kan me goed voorstellen dat je als gemeente kijkt wat ieder centrum nodig heeft, in plaats van 
de pot door vijven te hakken”, aldus penningmeester Rik van der Ploeg. ,,Ook lijkt het me eerlijk naar 
de stad om het overgebleven geld te investeren in buurten die het al jaren zonder wijkcentrum 
moeten doen.” 
 



Bij het nieuwe buurthuis in de voormalige Bilalschool aan de Miereveldstraat, Huis Miereveld, werd 
vorige maand nog volop in de tuin gewerkt. © Nico Brons 
Bezuinigingen 
Dat de meeste buurten in Amersfoort verstoken zijn van zo’n eigen centrum, is goeddeels het gevolg 
van een enorme bezuinigingsoperatie in 2010. Omdat de stad dat jaar 20 miljoen euro moest 
bezuinigen, werden alle negen destijds door de gemeente gerunde wijkcentra in de etalage gezet. 
De vijf huidige huizen overleefden de bezuinigingsoperatie doordat ze werden overgenomen door 
verenigingen, maar onder meer De Drietand in Kruiskamp en de wijkboerderij in Nieuwland gingen 
ten onder. 
 
Laatstgenoemd centrum is inmiddels weer uit de as herrezen. Niet door toedoen van de gemeente, 
maar door het bedrijf Bijzondere Plekken van Amersfoorter Marc van Leent. Hij heeft inmiddels ook 
drie andere plekken met buurtfunctie uit de grond gestampt: in voormalig Theater De Kamers in 
Vathorst, in het Ketelhuis in Park Randenbroek en in de voormalige Bilalschool aan de 
Miereveldstraat (beiden in het Vermeerkwartier). 
 


