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1/ Inleiding / voorwoord/ ontstaansgeschiedenis
Enige jaren geleden zijn er aan de Leusderweg, hoek Van
Campenstraatstraat, enkele verpauperde panden afgebroken. De
grond eigenaar, bouwbedrijf Schoonderbeek BV Bouw- en
aannemingsbedrijf, kon met de gemeente Amersfoort niet tot
overeenstemming komen aangaande hun plannen met dit stukje
Amersfoort. Het gevolg was verloedering en verpaupering. Een plaats
waar tuinafval en ander vuil en puin gestort werd.
Aangezien er geen onderhoud aan het perceel werd gepleegd kon het
onkruid zich ongeremd ontwikkelen.
Kortom een doorn in het oog voor vele omwonenden.
Vandaar dat enkele omwonenden het initiatief hebben genomen om
deze woestenij om te vormen in een klein park. Met de eigenaar van
de grond is een gebruiksovereenkomst gesloten. En vervolgens een
stichting opgericht (d.d. 28-6-2013) die als rechtspersoon voor de te
ontwikkelen activiteiten zou gaan fungeren.
2/ Doelstelling van de stichting Postzegelparken Amersfoort;
(hierna te noemen: Postzegelpark)
De primaire doelstelling van de stichting is het beheer van het
braakliggend terrein. En het omvormen hiervan tot een stadstuin.
Daarnaast het ontwikkelen van activiteiten op het terrein ten behoeve
van wijkbewoners en passanten.
De prominente factor is het stimuleren van sociale cohesie
door middel van verschillende activiteiten op het terrein.
3/ Werkzaamheden van de stichting
Het bestuur belegd maandelijkse vergaderingen om zodoende de
continuïteit en de ontwikkeling van het perceel te waarborgen en tot
afstemming in taken te komen.
Het organiseert maandelijkse klusdagen met en voor vrijwilligers. Dit
zolang het weer het toelaat.
Het bestuur is niet aflatend op zoek naar vrijwilligers.
Daarnaast onderhoud het bestuur contacten met betrokken
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bedrijven, organisaties en stichtingen die bij de wijk Leusderkwartier
betrokken zijn.
Ook beheerd het bestuur sociale media waarop melding wordt
gedaan van de verschillende activiteiten in het park en andere
wetenswaardigheden.
4/ Activiteiten
De activiteiten die in het PostzegelPark plaatsvinden zijn velerlei.
Iedere maand is er een “klusdag” die ten doel heeft samen met
vrijwilligers het PostzegelPark te onderhouden en te verfraaien.
Geregeld is te zien dat ook buiten deze klusdagen vrijwilligers in het
PostzegelPark aan het tuinieren zijn.
Daarnaast is er een groep mensen die “Park-Open” in het
PostzegelPark hebben georganiseerd. Een openbare picknick met
muziek. Een laagdrempelige gezellige middag met en voor
buurtbewoners.
Ook heeft het PostzegelPark zich open gesteld voor “Struinen in de
Tuinen”. Een dag waarop op openbare plaatsen en in particuliere
tuinen optredens van verschillende aard plaats vinden.
In het PostzegelPark is veel groot kinderspeelgoed voorhanden. Op
mooie dagen zijn vaak ouders met spelende kinderen te zien en
mensen die op een bankje van het mooie weer en het PostzegelPark
genieten.
Ook is er een waterpomp voorhanden en een tafeltennis tafel.
Ook staat het buurtbewoners vrij om, in overleg met het bestuur, een
activiteit in het park te organiseren. Variërend van een
(kinder)feestje, een buurtfeest of anderszins.
5/ Financiën.
Tot voor kort beschikte het PostzegelPark over de zogenoemde ANBI
status. Dit om financiële giften belasting technisch gunstig te kunnen
beheren.
In 2012 heeft het PostzegelPark een prijs gewonnen door mee te doen
met de “Kern met Pit” wedstrijd. Deze prijs bestond ondermeer uit
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een financiële gift welke door middel van de ANBI status verantwoord
beheerd kon worden.
Aangezien het bestuur geen schenkingen of prijzen in de toekomst
meer verwacht heeft men gemeend de ANBI status los te kunnen
laten. Met ingang van 31-12-2017 is dat het geval.
Jaarlijks is de penningmeester belast met het opstellen van de
jaarrekening.
De jaarrekening is voor belangstellenden op aanvraag in te zien.
6/ Samenwerking.
Met de hier onderstaande organisaties onderhoud het bestuur van het
Postzegelpark contacten:
-Bouwbedrijf Schoonderbeek BV Bouw- en aannemingsbedrijf.
Hiermee heeft het PostzegelPark een gebruiksovereenkomst
gesloten. Het bestuur onderhoud voortgangs overleg met de
directrice en heeft contact in geval van bijzonderheden
-Gemeente Amersfoort.
In alle voorkomende zaken zoals het verlenen van vergunningen heeft
het bestuur contact met de gemeente Amersfoort.
Zo levert de gemeentelijke groenvoorziening op verzoek
houtsnippers en compost.
Ook heeft het bestuur afspraken met het gemeentelijk afdeling
“Motiva”. Dit is een reactiverings project voor mensen die geruime
tijd niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. Wekelijks
zorgen medewerkers van Motiva voor het opruimen van zwerfvuil in
het PostzegelPark.
-Wijk politie.
In geval van overlast is zijn er directe contacten met de wijkagenten.
Voorkomende overlast zijn vernielingen en alcohol en drugs
gebruikers. Ook word het PostzegelPark incidenteel gebruikt als
slaapplaats door dakloze.
Voor zover deze gebeurtenissen overlast veroorzaken maakt het
bestuur daar, mede op verzoek van de wijk agent, melding van.
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-Kerk.
Schuin tegenover het PostzegelPark is een PKN kerk gelegen. Hier is
tevens een opvang voor licht dementerende ouderen gevestigd.
De samenwerking bestaat er uit dat mochten de mensen die van deze
opvang gebruik maken behoefte hebben aan tuinieren kan dat door
de opvang begeleid in het PostzegelPark plaatsvinden.
-“Status houders”.
In het Leusderkwartier is een woonvoorziening voor zogenaamde
“status houders”. Vluchtelingen die in afwachting zijn van hun
verblijfsstatus. Met deze woonopvang is overeengekomen dat mocht
er behoefte zijn aan tuinieren deze wijkgenoten nadrukkelijk welkom
zijn.
-“In de Buurt 033”.
“In de buurt 033” is een netwerk organisatie die alle buurtinitiatieven
inventariseert, stimuleert en mede ontwikkeld. Ook kunnen zij
zorgdragen voor subsidie aanvraag. Zij functioneren ook als een
centraal aanspreekpunt binnen de wijk voor vele onderwerpen en
situaties.
Het bestuur van het PostzegelPark onderhoud contact met de buurt
coördinator van “In de buurt 033”.
7/ Toekomst
Met bouwbedrijf Schoonderbeek BV Bouw- en aannemingsbedrijf is
een gebruiksovereenkomst gesloten.
Hierin is opgenomen dat zolang er geen bouw activiteiten ontwikkeld
zullen worden het Postzegelpark van het perceel gebruik kan maken.
Contacten met de firma Schoonderbeek hebben ons duidelijk gemaakt
dat, zoals het zich nu (oktober 2018) laat aanzien er eind 2019
gebouwd zal gaan worden.
Dit zal dan het einde betekenen van het huidige PostzegelPark aan de
Leusderweg.
Het bestuur van de PostzegelParken Amersfoort zal zich medio 2019
beraden op het vervolg van dit geweldige project.
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8/ Bestuursleden;
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

Dhr Henk Willem Otten
Dhr Ronald Gorel
Mevr Els Maas Geestradamus
Dhr Hein Maassen

De stichting PostzegelParken Amersfoort is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Arnhem. Inschrijvingsnummer; 58444076
Gevestigd op: Vondellaan 20, 3818 WP Amersfoort.
9/ Communicatie.
-Het bestuur heeft de beschikking over een eigen web-site en een
Facebook pagina.
-Direct bij het PostzegelPark staat een informatie bord. Hierop
worden mededelingen gedaan aangaande de klusdagen en overige
activiteiten in het park. Ook zijn daar contact gegevens met het
bestuur te vinden.
10/ Contacten
Web site PostzegelPark;
www.postzegelpark-leusderweg.nl
FaceBook;
www.facebook.com/Postzegelpark-leusderweg-352164701535124/
www.schoonderbeekbouw.nl
www.kernmetpit.nl > Projecten > Alle projecten na 2012
www.bewoners033.nl/item/postzegelpark-leuderweg
www.indebuurt033.nl
www.nieuwekerkamersfoort.nl
www.amfors/projecten en trajecten

(Motiva)
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