
HeiKRACHT 

 

‘Niet eindeloos overleggen, maar gewoon doen’  

 

HeiKRACHT is een buurtinitiatief in Hilversum Zuid. Het is bedacht 

door bewoners, opgericht door bewoners en het wordt gedragen door 

bewoners. ‘Wij geloven in de kracht van de buurt,’ zegt Annelene  

Ammerlaan, één van de initiatiefnemers en lid van het kernteam. ‘Elke 

activiteit die wij ondersteunen start dan ook met een goed idee van een 

buurtbewoner.’ 

 

‘Het idee voor HeiKRACHT is ontstaan in april 2015, tijdens een wijkbijeen-

komst die was opgezet om de behoeften uit de buurt te inventariseren. Daar 

ontmoette ik een aantal mensen die net als ik erg enthousiast waren over 

Meentkracht en Seinkracht, al langer lopende buurtinitiatieven in Hilversum; 

‘Zoiets moeten wij toch ook op kunnen zetten in onze eigen buurt?’ En zo 

gezegd, zo gedaan… 

 

Deze no-nonsense mentaliteit is kenmerkend voor de (zeven) leden van het 

kernteam van HeiKRACHT: niet eindeloos overleggen, maar gewoon doen. 

Met deze instelling hebben we in korte tijd al veel bereikt. Zo zijn we erg 

trots op de collectieve zonnepanelen die in februari op het dak van de  

Betlehemkerk zijn geplaatst. Dit zonnepanelen-project is uitgevoerd in  

samenwerking met Hilverzon en valt onder ‘duurzaamheid,’ een van de  

thema’s waarin onze activiteiten zijn onderverdeeld.  

Andere thema’s zijn: sociaal, communicatie, jeugd en burenhulp. Elk 

teamlid houdt zich met e e n van deze onderwerpen bezig. Binnen het 

thema ‘sociaal’ waarop ik zelf actief ben, zijn we een jaar geleden  

gestart met ‘Restaurant 1215.’ Dit initiatief waarbij buurtbewoners 

eens per maand samen een hapje kunnen eten, is een groot succes!  

 

Wat wij willen is dat ouderwetse dorpsgevoel weer een beetje terug-

brengen in de buurt. Een buurt cree ren waarin mensen wat meer  

aandacht hebben voor elkaar. Soms is daar maar weinig voor nodig. 

Alleen al door een ander te groeten of eens een praatje met elkaar te 

maken hoor je misschien over het bestaan van leuke buurtinitiatieven 

waar je eerst helemaal geen weet van had.  

 

Vaak gebeurt er al heel veel in een buurt, zonder dat alle bewoners zich 

daar bewust van zijn. HeiKRACHT wil mensen samenbrengen, zodat 

buurtbewoners elkaar kunnen inspireren en motiveren. Het is zonde 

om telkens opnieuw het wiel uit te vinden als je makkelijk aan kunt 

sluiten bij bestaande initiatieven. Zo zetten we niet alleen bewoners in 

hun kracht, maar maken we ook gebruik van de eigen kracht van de 

buurt.’  
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