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Beheerder Vathorst, Mariska Versteeg
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ONDERHOUD EN BEHEER
IN GOEDE HANDEN

Vathorst en Hooglanderveen zijn aantrekkelijke wijken. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) wil dat graag zo houden. Om dat te realiseren werken
verschillende partijen aan het onderhoud en beheer van de wijk. Samen met
de bewoners van Vathorst en Hooglanderveen wil Beheer Vathorst ervoor
zorgen dat het prettig wonen is. Vanaf 1 januari 2018 werken wij samen
met een (nieuwe) aannemer: SIGHT Landscaping. Met deze partij zorgt
OBV voor het reguliere onderhoud van de wijk. Daarnaast is het laten meedenken en meewerken van bewoners een belangrijk speerpunt. Het
doorgeven van meldingen helpt ons om tijdig in te spelen op eventuele
ongemakken. Zo houden we de openbare ruimte mooi, schoon en heel.

BEHEER VATHORST
Beheer Vathorst voert samen met de gemeente Amersfoort het onderhoud uit van de wijken Vathorst en Hooglanderveen. De meeste meldingen
worden opgepakt door Beheer Vathorst. Meldingen over bijvoorbeeld
handhaving, straatnaamborden, verkeer, huishoudelijk afval en verlichting
komen bij de verschillende afdelingen van de gemeente terecht, die het
dan vervolgens in behandeling neemt.
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WAAR KUNT U TERECHT MET
UW MELDING?

Melding doen

Adres Beheer Vathorst

Meldpunt woonomgeving zorgt ervoor dat
de melding daar komt waar die hoort. Via
de site van gemeente Amersfoort kunt u het
online meldingsformulier downloaden. U kunt
uw melding ook telefonisch doorgeven, via
14 033 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

U kunt eventueel ook binnenlopen bij Beheer
Vathorst aan de Veenslagen 33. De beheerder
is geregeld in de wijk te vinden, maar mocht u
haar willen spreken dan kunt u een afspraak
maken. De beheerder, Mariska Versteeg,
fietst door de wijk op een witte fiets met de
blauwe krat voorop met daarop de tekst 'Beheer

Buitenbeter App

Vathorst'. Dat kan niet missen!

Met de Buitenbeter App meldt u een probleem
snel en makkelijk bij de gemeente. Ziet u een
probleem buiten op straat of in de buurt? De
lantaarnpaal die nog steeds niet gerepareerd
is? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens
gedumpt of een fietspad met gaten? Meld
dit dan! Uw feedback is zeer waardevol. De
gemeente wil graag een schone, veilige en
goede leefomgeving realiseren. De Buitenbeter
App is gratis te downloaden via de App Store.

Wat kunt u van de gemeente
verwachten?
Beheer Vathorst streeft naar een afhandeltermijn van maximaal twee weken. U ontvangt
een bericht als de melding is afgehandeld of als
de afhandeling langer duurt.
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WAT DOET BEHEER VATHORST?
GROEN EN WATER

WEGEN EN VERLICHTING

Groenonderhoud

Speelplekken

Onderhoud van wegen

Het verwijderen van onkruid in de beplanting,
het snoeien van de kenmerkende houtwallen van
Vathorst en het maaien van de parken en groenstroken, zijn werkzaamheden die behoren tot het
reguliere groenonderhoud. Net zoals het onderhoud van de bomen langs het Lint. Het onkruid
wordt bestreden zonder gebruik te maken van
chemische bestrijdingsmiddelen. In goten van
wegen en gedeelten van voetpaden wordt gewerkt
met stoom, heet water en met borstelmachines die
het onkruid los borstelen. Het vrijgekomen onkruid
wordt opgeveegd. Soms worden branders ingezet,
ondanks dat deze methoden minder effectief zijn
dan het gebruik van chemische middelen.

In de wijken Vathorst en Hooglanderveen zijn
veel verschillende speelplekken te vinden. In de
wijken zijn voor alle leeftijdsgroepen speeltoestellen geplaatst, waarbij de veiligheid bovenaan staat. Daarom worden alle speellocaties in
opdracht van de gemeente één keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.
Helaas worden speeltoestellen soms vernield. Het
beleid van de gemeente Amersfoort is om per
situatie te bepalen of het speeltoestel hersteld of
vervangen zal worden.

Alles wat in de wijk aan straatwerk is aangelegd wordt
onderhouden. Soms vallen er gaten in de wegen of in de
stoepen en dan is het de taak van Beheer Vathorst om het
zo snel mogelijk te laten herstellen. Als u een verzakking
ziet in de bestrating die gevaar oplevert, meld het ons!

Aannemer SIGHT Landscaping streeft A-kwaliteit na, zoals u gewend bent de laatste vijf jaar.
Vanwege gemeentelijke doelstellingen rondom
het reduceren van de CO2-uitstoot, wordt het
gras minder strak gemaaid dan voorheen.
Ook werkt de aannemer zoveel mogelijk met
elektrisch materiaal.

Watergangen
Het Waterschap voert het onderhoud uit van de
meeste watergangen in Vathorst. Gedurende
de broedperiode van eenden, vogels en meerkoeten wordt minder onderhoud gepleegd, om de
natuur zo min mogelijk te storen. Waterschap
Vallei & Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale
waterstanden, zuiveren van afvalwater en schoon
oppervlaktewater in Amersfoort en omgeving.
Meer weten? www.vallei-veluwe.nl. Ronddrijvend
vuil wordt door SIGHT Landscaping verwijderd.
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Openbare verlichting
Voor het onderhoud van de openbare verlichting werkt de
gemeente volgens een planning. Dat geldt dus ook voor
Vathorst en Hooglanderveen. Storingen ten aanzien van
de verlichting moet u direct aan de gemeente doorgeven.
Als u hierover een melding doet, wilt u dan zo precies
mogelijk aangeven om welke locatie het gaat en wilt u,
indien mogelijk, het nummer van de lichtmast daarbij
vermelden? De gemeente kan dan efficiënter met uw
melding omgaan, waardoor het probleem sneller verholpen
kan worden. Men streeft ernaar dit soort meldingen zo snel
mogelijk te verhelpen. Soms duurt het langer omdat de
oorzaak van de storing onduidelijk is. Daarvan wordt u op
de hoogte gehouden. Voor de verlichting van brandgangen
bent u als bewoner zelf verantwoordelijk.
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Verkeer en parkeren
Meldingen en klachten over overtredingen in het
openbaar gebied worden doorgegeven aan de
afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente
Amersfoort. Bijvoorbeeld structureel foutparkeren
of ten onrechte iets plaatsen in de openbare ruimte
kan gemeld worden. Daar waar sprake is van fout
parkeergedrag en als de verkeersveiligheid in het
geding komt, kan de politie optreden. Dat geldt
ook voor parkeren op het trottoir als daarmee
de doorgang voor rolstoelgebruikers en kinderwagens wordt belemmerd. Ook mogen bewoners en
bezoekers niet zodanig parkeren dat de rijbaan
voor het overige verkeer of hulpdiensten

gestremd wordt. Bij gevaarlijke situaties kunt
u direct contact opnemen met het algemene
nummer van de politie 0900-8844.

Verkeers- en straatnaamborden, palen
Het beheer van straatnaam- en verkeersborden is
in handen van de gemeente. Paaltjes en radkeerders vallen daarentegen onder Beheer Vathorst. De
borden, paaltjes en de radkeerders zijn behoorlijk
onderhoudsgevoelig. Het komt regelmatig voor dat
er tegenaan gereden wordt. Door bezuinigingen
is het bijna onmogelijk om ze steeds te vervangen.
Daarom wordt per situatie een afweging gemaakt of
het noodzakelijk is de schade te herstellen.
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Honden

Zwerfafval

Als het om hondenbeleid gaat, dan volgen Vathorst
en Hooglanderveen het beleid van de gemeente
Amersfoort. Op de hondenwandelkaart wordt
aangegeven waar de uitlaatplekken zijn en waar
honden niet mogen komen. Over het algemeen
mogen honden niet komen op speelplekken, in
de parken en in het winkelcentrum. Om overlast
te beperken zijn langs de hondenwandelroutes
depots geplaatst. Daar kunnen bewoners poepzakjes pakken en de poep in de bak deponeren.
Wij doen een dringend beroep op bewoners
om hondenpoep altijd op te ruimen! Het is een
grote ergernis voor veel mensen en voor spelende
kinderen. Bovendien is hondenpoep onhygiënisch
en een bron van bacteriën.

In de wijk zijn overal afvalbakken geplaatst, zodat
bewoners het afval hierin kwijt kunnen. Langs
de Veenweg zijn blikvangers geplaatst. In het
winkelcentrum zijn de afvalbakken best vaak
vol en wordt het afval niet altijd in de bakken
gegooid, waardoor het op de straat terechtkomt.
U kunt dit voorkomen door uw afval mee naar
huis te nemen en daar weg te gooien. De bakken
worden zo veel mogelijk geleegd en bepaalde
locaties zoals het winkelcentrum en de parken
worden dagelijks in de gaten gehouden. Ook
hierin heeft u als bewoner een rol. Samen kunnen
wij de wijk netjes houden!

Riolering
Als er problemen zijn met de riolering of kolken
in de openbare ruimte, kunt u dit melden bij
gemeente Amersfoort. Als er problemen zijn met
de riolering in uw woning of op privéterrein, dan
moet u dit zelf oplossen. Verder verwijzen wij
u naar de website van de gemeente Amersfoort
waarop u hierover meer informatie kunt vinden.
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Inzameling kerstbomen
Elk jaar in januari zamelt de gemeente oude kerstbomen en vuurwerkresten in. De ingezamelde kerstbomen worden verbrand. Op een nader te
bepalen locatie kunnen de kerstbomen worden ingeleverd. Hierover wordt
gecommuniceerd op de website en op de Facebookpagina van Vathorst en
van de gemeente Amersfoort.

Inzameling
Voor de recycling van uw afval kunt u onderstaande containers benutten.

Afval

Tuinafval

ROVA haalt wekelijks het huishoudelijk afval bij u
op. Vragen daarover horen dus ook bij ROVA. Als
inwoner van Vathorst en Hooglanderveen kunt u
herbruikbare spullen, grof huishoudelijk-, grofen tuinafval, gratis brengen naar het afvalstation
van ROVA, dat te vinden is aan de Nijverheidsweg-Noord 35. Voor het laten ophalen van uw
afval kunt u het servicenummer van ROVA bellen:
033-4228500. Op de afgesproken dag komen
medewerkers van ROVA het dan ophalen.
In Amersfoort wordt gewerkt met de afvalwijzer en de afvalkalender. De afvalwijzer laat zien
wanneer er wat wordt ingezameld.

Als u veel los tuinafval heeft, zoals blad en klein
snoeiafval kunt u de tuinzak van ruim 1m³ aanvragen bij ROVA. De tuinzak is niet bedoeld voor
grof tuinafval. De zak wordt gratis bij u afgeleverd
en op een afgesproken tijdstip weer opgehaald.
Het voordeel van de tuinzak is dat u op deze
manier veel tuinafval zoals bladafval, gemaaid
gras en klein snoeiafval tegelijk kunt aanbieden.
Het bestellen van de tuinzak en het ophalen ervan
kost u niets! www.rova.nl
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Glas containers

Plastic containers

Leeghwater plein Jumbo en Lidl
Brink / Van Tuyllstraat
Brennickmeijerlaan / A. van Altenastraat
Daan Brouwerlaan / Postloperlaan
Heideweg / Sterrebos
Wouda, Winkelcentrum Vathorst.

Leeghwater plein Jumbo en Lidl
Wouda, Winkelcentrum Vathorst
Brink / Van Tuyllstraat
Heideweg / Sterrebos.

Oud papier containers
Leeghwater / plein Jumbo en Lidl
Brink / Van Tuyllstraat
Wouda, Winkelcentrum Vathorst
Diverse locaties in De Laak.

Textiel containers
De Brink / Van Tuylstraat
Leeghwater / plein Jumbo
Wouda, Winkelcentrum Vathorst.
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WAT DOEN WIJ,
EN WAT KUNT U ZELF?

Het schoon, heel en veilig houden van Vathorst en Hooglanderveen
kunnen wij niet alleen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Samen
met uw buren kunt u veel zelf doen om uw wijk schoon, gezellig
en leefbaar te houden. Door u verantwoordelijk te voelen voor uw
eigen buurt, door samen activiteiten te organiseren en door de
straten netjes te houden. Maar ook door elkaar op een goede
manier aan te spreken op ongewenst gedrag.

1

BUURTBUDGET

Soms heeft u een idee om de buurt leuker en gezelliger te maken of om iets
voor de buurt te organiseren. Het ligt niet altijd binnen de mogelijkheden van
Beheer Vathorst om dit (financieel) mogelijk te maken. U kunt dan zelf een
plan bedenken en dit voorleggen aan het eigen wijkbeheerteam. Het budget
verschilt per wijk en is onder meer afhankelijk van het aantal inwoners.
Als u een leuk idee voor de wijk heeft, kunt u een mail sturen naar:
Vathorst:
Hooglanderveen:

info@vathorstbuurtbudget.nl
buurtbudget@bvhooglanderveen.nl

Buurtbestuurt is een werkwijze van Indebuurt033. Het buurtbestuur is een
groep inwoners die zo objectief mogelijk meekijkt met wat er nodig is in de
wijk en het dorp. Dat doet de groep door zoveel mogelijk mensen te betrekken, mee te laten praten, doen en denken. Daarnaast willen ze initiatieven
aanjagen die passen bij de wensen vanuit de wijk. Initiatieven kunnen ook
subsidie aanvragen bij Indebuurt033. Het buurtbestuur denkt met je mee!
Het buurtbestuur is te vinden op facebook: buurtbestuurVHHV en is te
benaderen via buurtbestuurvhhv@gmail.com.
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2

3

GEVELTUINEN

In De Laak is weinig groen. Dat
hoort bij het stedelijke karakter van dit deelplan, omdat er
is gekozen voor water als openbare ruimte. U kunt zelf eventueel groen toevoegen in de
vorm van een geveltuintje. Een
geveltuin is een strook planten
tegen de muur van een huis.
Geveltuintjes zijn vooral geschikt
in straten zonder voortuinen.
Een paar stokrozen of zonnebloemen maken de straat al gezelliger en geven de gevel een
groene uitstraling. Verder zorgen
de planten tegen de muur voor
warmte-isolatie in de winter en
verkoeling in de zomer.
SPELREGELS
» Een geveltuin mag maximaal
45 cm diep zijn en niet langer
dan de gevel van uw huis.
» Zorg dat er op de stoep een
loopruimte overblijft van
minimaal 1.50 meter.

» Plant geen grote prikkende

in overleg met buurtgenoten, naar
eigen smaak inrichten en onderhouden. Nadat u met Beheer
Vathorst heeft overlegd over de
mogelijkheden en aangeeft het
onderhoud over te willen nemen,
sturen we u een brief ter bevestiging.
In die brief staan kort de afspraken
en verwachtingen.

struiken of bomen en snoei
overhangende takken op tijd.
Dit voorkomt overlast.
» Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw huis!

Aanleggen geveltuin
Neem contact op met Beheer
Vathorst. Wij komen langs om te
kijken wat er mogelijk is. Daarna
kunt u aan de slag. Haal een rij
tegels weg tegen de muur van
uw huis. Bewaar de tegels, deze
zijn eigendom van de gemeente. Graaf het zand 30 cm uit en
vervang het tuingrond. Vul de
geveltuin met planten, bijvoorbeeld stokroos, zonnebloem of
klimplanten zoals passiebloem
of blauwe regen. Let bij de
keuze van planten op de zonstand. Sommige planten groeien
beter in de zon, anderen beter
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BEWONERSINITIATIEVEN

Onderhoud en afspraken

in de schaduw. Geef de planten
regelmatig water. Langs een
gevel blijft het vrij droog, ook
als het regent.
U heeft als bewoner vaak hele
goeie ideeën over hoe het groen
in uw buurt er uit moet zien.
Helaas heeft de gemeente niet
altijd geld ter beschikking om
op alle specifieke wensen in te
gaan. Als u een groenstrook in
zelfbeheer neemt, kunt u het,

Wij gaan er vanuit, dat u het aan u
toegewezen gebied met de beste
intenties zal onderhouden. Waar
nodig snoeit en verwijdert u
onkruid en zonodig geeft u extra
water. Het (zwerf)afval wordt door
u ver-wijderd. En indien nodig vervangt u dode planten, struiken,
boom-vormers en/of bomen. De gemeente stelt hier geen financiële
vergoeding tegenover. De gemeente
hanteert een aantal richtlijnen voor
het onderhouden van groen. Omdat u het onderhoud overneemt,

vragen we u deze richtlijnen in acht te
nemen. Af en toe zullen medewerkers van de gemeente komen
kijken hoe het met het onderhoud
gaat. U kunt altijd met hen overleggen als u vragen heeft.

Beëindiging
Als u om wat voor reden dan ook
niet meer voor het onderhoud van
het gebied kan zorgen, dan kunt
u het beheer teruggeven aan de
gemeente. Bij beëindiging kunt u
geen aanspraak maken op de door
u aangebrachte beplanting. U verzorgt het stuk groen, maar het blijft
openbaar gebied. De gemeente blijft
eigenaar van de grond. Dat houdt
in dat zij en de nutsbedrijven, indien van toepassing, altijd toegang
hebben tot kabels en leidingen die
onder de grond liggen.
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4

BURENDAG IN SEPTEMBER

5

NL DOET

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat samen met buren en
in de buurt gevierd wordt in het derde weekend van september. Het
is een dag waarop bewoners gezellig samenkomen en waarop veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Buurten worden door
ontmoeting leuker, socialer en veiliger. Douwe Egberts en het Oranje Fonds
ondersteunt u daarin.

Het Oranje Fonds organiseert in maart samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar
zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen
deelgenomen.

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop
koffie. Koffie drinken is voor wijkbewoners het begin voor het leggen en
versterken van de contacten. En die contacten zijn weer de basis voor een
leuke en nuttige Burendag!

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het
Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve
burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een
goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat de organisatie zien hoe
leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en
verbinding tussen groepen mensen. Daarom is het mogelijk als buurt een
budget aan te vragen tot € 500,- bij het Oranje Fonds.
Op de site kunt u terecht voor inspiratie: www.burendag.nl

Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig
opgeknapt worden, moet het gaas van de dierenopvang vervangen
worden, wilt u een dagje uit voor ouderen of heeft u een andere leuke
klus? Meld uw klus dan aan op de website en doe mee!
Op de website www.nldoet.nl staat een overzicht van de klussen die
in Vathorst en omstreken te doen zijn.
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6

NEDERLAND SCHOON / VATHORST
EN HOOGLANDERVEEN SCHOON!

7

GROEN BEWEEGT

Na een uitje, een picknick in het park, of een speeluurtje op een leuke
speelplek, is het een kleine moeite om de omgeving weer netjes achter
te laten. Ruim uw rommel op en maak gebruik van de aanwezige afvalbakken! Vaak wordt gedacht dat sigarettenpeuken afbreekbaar zijn,
waardoor het niet zo erg lijkt om ze op de straat te gooien. Naast het feit
dat sigarettenpeuken net zo goed afval zijn, duurt het twee jaar voordat
ze zijn opgenomen in de natuur. Dus, helpt u mee?

Groen Beweegt! wil meer groene projecten realiseren in Nederland door
samenwerking en eigen initiatief van inwoners.

Elk jaar organiseert Nederland Schoon een opschoondag op de laatste
zaterdag van maart. Ook in Vathorst wordt dan aandacht gevraagd voor
zwerfafval en vooral natuurlijk voor het opruimen ervan!

Maak samen je buurt groener! Met eenvoudige middelen, eigen inzet en
sponsoring van je directe leefomgeving kom je al een heel eind. Vindt u
uw buurt te kaal, te grijs of te saai, wacht dan niet langer en dien uw idee
in bij Groen Beweegt!.

Iedere inwoner van Nederland kan via de site van Groen Beweegt!
kosteloos een groen initiatief beginnen. Groen Beweegt! helpt u met het
organiseren van de middelen, contacten en netwerken die nodig zijn voor
een project.

www.nederlandschoon.nl

poster afbraaktijden Nederland Schoon

www.groenbeweegt.nl
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Operatie Steenbreek
Het doel van Operatie Steenbreek is om burgers te
enthousiastmeren om hun tuin of daken te vergroenen
in plaats van te verstenen
www.steenbreek.nl
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