
 
 
 

Voor vele ouders en kinderen met examen- en overgangstress is het weer bijna 
vakantie! Voor de zomervakantie begint willen we jullie graag nog laten weten 
hoe het staat met de G1000 Amersfoort. 
 
Op 20 september 2014 zullen de themagroepen hun plannen presenteren. Dan 
gaan we ook graag in gesprek met bedrijven, politiek, gemeente en andere 
bewoners in Amersfoort. Wil je hier bij zijn? Je kunt je hiervoor nu al aanmelden! 
 
Wil je dagelijks op de hoogte blijven van de G1000? Volg ons ook op de social 
media, de links vind je onder aan deze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willy Anne Muller, coördinator regiegroep 
Sandra Barth, communicatie  
G1000 Amersfoort 
 
 
Doel en functie regiegroep 
De regiegroep van de G1000 Amersfoort heeft tijdens de laatste bijeenkomst 
met elkaar nagedacht wat de regiegroep doet en wat ze toevoegt aan de 
themagroepen. Vanuit elke themagroep zitten er twee personen in de 
regiegroep. De themagroepen zijn eigen baas en de regiegroep heeft geen regie, 
maar is een netwerkorganisatie waarbij alle initiatieven met elkaar kunnen 
sparren, afstemmen en inspiratie opdoen. De initiatieven worden ingevuld door 
een samenwerking van bedrijven, politiek, gemeente en bewoners. Ook denken 
we met elkaar mee of helpen we elkaar aan middelen indien mogelijk. De 
regiegroep faciliteert de bewoners en bedrijven van Amersfoort bij hun 
initiatieven met communicatie, locatie en andere facilitaire zaken. Dus als je zelf 
een idee hebt voor een initiatief, kun je dit mailen aan 
regiegroep@g1000amersfoort.nl, dan kijken we hoe we je kunnen helpen. 
   
Wijk G1000 Amersfoort 
Een aantal leden van de WijkG1000 themagroep heeft een gesprek gehad met 
wethouder Bertien Houwing wat de Wijk G1000 kan toevoegen aan de 
bestuurlijke vernieuwing. De themagroep  WijkG1000 gaat starten in een 
pilotwijk: als eerste is Kruiskamp aan de beurt. De voorbereiding en afstemming 
gaat in overleg met de wijkmanager en alle actieve bewoners en partijen in 
Kruiskamp. 
 
Kraamkamer duurzame innovatie 
De themagroep gaat voortborduren op het rapport 'Duurzaam industrieterrein 
Isselt, restwarmte biogas en andere kansen' uit 2012. Sam van der Meij, 
geofysicus en management en energy consultant, heeft zich aangesloten bij deze 
themagroep. Hij is gespecialiseerd in energiebesparing en energietransitie. 
Samen met Ben Meelhuysen van Groen Links en de gemeente maakt de 
themagroep nu een plan om dit rapport te realiseren. 
 
Daarnaast organiseert deze themagroep een Innovatie-estafette: The Green 
Wave. Elke keer wordt een ander bedrijf in het zonnetje gezet: een bedrijf met 
innovatieplannen op het gebied van energietransitie of een bedrijf dat bereid is 



met de themagroep en andere bedrijven hiermee aan de slag te gaan.  
   
Buurtweter 
De themagroep Buurtweter heeft onderzocht wat er al aan initiatieven zijn in 
Amersfoort. Er blijkt van alles te zijn: buurtambassadeurs, wijkteams, 
straatambassadeurs, goeie buur, etc. Daarom heeft dit team ervoor gekozen om 
een aantal plannen uit te werken: 
- Een fysieke locatie (buurthuis) voor elke wijk, daar waar er nog niet een is, in 
de vorm van een sociale firma. Hiermee zoeken ze samenwerking met andere 
initiatieven en de gemeente. 
- Klein geluk in Amersfoort, waarover later meer! 
- In de vorm van een periodieke uitreiking van een lintje aan een goed 
buurtinitiatief zal de Buurtweter de bestaande initiatieven meer in the picture 
zetten. Op 22 maart, de dag van de G1000, hebben veel bewoners aangegeven 
dat er meer nabuurschap in Amersfoort moet komen. Toch zijn er al heel veel 
initiatieven, kennelijk weet niet iedereen van het bestaan van deze initiatieven. 
Daarom wil de themagroep elke keer een initiatief in het zonnetje zetten om ze 
meer bekendheid te geven, zodat mensen daarbij kunnen aansluiten en 
misschien zelfs bewoners inspireren om zelf ook een dergelijk initiatief in de 
eigen wijk op te zetten. 
   
Samensfoort 
Op 22 maart is het idee ontstaan om een soort marktplaats te ontwikkelen waar 
bewoners elkaar hulp kunnen vragen, maar ook hulp kunnen aanbieden. Helaas 
bestond de groep die over was nog maar uit één persoon. Maar inmiddels 
hebben zich meer mensen aangemeld om dit initiatief te realiseren. Ook hier 
wordt niet het wiel opnieuw uitgevonden, maar samenwerking gezocht met 
bestaande initiatieven. Eerst gaan de enthousiaste deelnemers met een 
ambtenaar van de gemeente praten die ook bezig is met dit idee te realiseren. 
 
De andere groepen zijn ook druk in touw, maar we verklappen nog niet alles! 
Kom 20 september a.s.  naar onze presentaties en praat mee! 
   
We wensen iedereen een fijne zomer(vakantie)! 
 
 

 


