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Informatiebijeenkomst en inloopspreekuur

Doe Mee met het openbaar vervoer
OV-ambassadeurs organiseren dinsdag 25 oktober een informatie-
bijeenkomst voor senioren over het openbaar vervoer (OV). Deze begint 
om 13.30 uur in De Koperhorst, Paladijnenweg 275, en duurt tot uiterlijk 
15.00 uur.  Op donderdag 3 november is er tussen 14.30 en 16.00 uur 
een inloopspreekuur over dit onderwerp, eveneens in De Koperhorst. 
Veel senioren hebben jarenlang alleen met de auto gereisd en zoeken 
later het openbaar vervoer weer op. De laatste jaren is er veel veranderd 
bij het reizen met bus en trein. De gemeenten Amersfoort, Baarn, Soest 
en Woudenberg vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen reizen.

De OV-ambassadeurs zijn ervaren 
OV-reizigers die vrijwillig leeftijds-
genoten op weg helpen. Tijdens 
de informatiebijeenkomst op 
dinsdag 25 oktober vertellen zij 
over de OV-chipkaart, tarieven en 
abonnementen, het plannen van 
een reis en het in- en uitchecken bij 
diverse vervoerders. Ook hebben zij 
informatiemateriaal bij zich. 

Proefreis 
Aan het einde van de informatie-
bijeenkomst kunnen deelnemers 
zich aanmelden voor een proefreis. 
Tijdens de proefreis helpen de OV-
ambassadeurs bijvoorbeeld met het 
opladen van een OV-chipkaart of 
het kopen van een kaartje en het in- 
en uitchecken. 

Inloopspreekuur
Donderdag 3 november is er een 
inloopspreekuur over OV in De 
Koperhorst. Daar kunt u tussen 
14.30 en 16.00 uur binnen lopen 
met vragen over het gebruik van 
het openbaar vervoer. Ook dan 
geven de OV-ambassadeurs uitleg 
over bijvoorbeeld het aanvragen 
van een OV-chipkaart, keuzedagen 
of verlenging van het abonnement. 

Meer informatie
Kijk op www.doemeemethetov.nl  
voor meer informatie en een 
overzicht van alle activiteiten.  
Voor vragen kunt u bellen naar  
038 454 0130, of een e-mail sturen 
naar: info@doemeemethetov.nl.

Interactief kunst- en natuurproject 
Meedoen aan uiteenlopende activiteiten met verschillende kunstenaars. 
Dat kan deze herfstvakantie in het Groene Huis aan de Schothorsterlaan. 
De kunstenaars nodigen u uit om op een andere manier uw relatie tot de 
natuur te ervaren. 

Via beeldende kunst, de kunst van het eetbare, muziek, performance, 
workshops en meer krijgt u in deze week een voorproefje van wat er 
mogelijk is. Deze week is een kennismaking en voorbereiding op een 
uitgebreider project/tentoonstelling in 2023.

Het volledige programma kunt u bekijken op:  
hetgroenehuisamersfoort/agenda

Colofon
Stadsberichten zijn berichten 
van de gemeente Amersfoort.  
E-mail:  
stadsberichten@amersfoort.nl

Contactgegevens gemeente 
Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoon 14 033
Website: www.amersfoort.nl. 
E-mail: info@amersfoort.nl
WhatsApp: 06 5750 5302

OPENINGSTIJDEN 
Burgerzaken werkt momenteel 
alleen op afspraak.
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3,  
telefonisch bereikbaar 09.00 - 
17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e 
verdieping). Openingstijden en 
meer informatie:  
www.archiefeemland.nl.

Wijkteams
Informatie over wijkteams voor 
zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams 
of bel 14 033

Belastingen
Informatie over de 
gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen 
of bel 14 033.

Van de Stadsdichter

Herfstcantate
De stad koelt af, lekt de laatste resten van 
de zomer in de gracht, trekt een huid aan van graniet. 

Je bouwt een huis om wie je bent en wat je denkt,
trekt erin, warmt je op aan de gedachte van een lief.

Zet je kraag omhoog als je straks naar buiten gaat 
en rits alles wat je aan hebt dicht:

je gulp, je jas en je verdriet. Zo val je samen
met het zachte straatlantaarnlicht.

Alles is vandaag voor jou, mijn vriend:
de straat, de stad, de hoop op iets.

Twan Vet is de stadsdichter van Amersfoort. Hij 
schrijft regelmatig over typisch Amersfoortse 
of actuele onderwerpen. Als kunstenaar is 
de stadsdichter vrij in onderwerpkeuze en de 
inhoud van zijn werk. De gemeente is daarom 
niet verantwoordelijk voor wat hij schrijft.

(foto: Ivar Elstrodt)

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
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De weg in de stad
In de ‘weg in de stad’ vindt u informatie over wegen die 
geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Omdat het werk aan de 
weg afhankelijk is van vele zaken, waaronder het weer, kan 
het zijn dat de werkzaamheden eerder of later beginnen dan 
gepland. De actuele ontwikkelingen vindt u op  
www.amersfoort.nl/werkaandeweg.

Spelenderwijs brandveiligheidsles

LEGO IncidentenCity in 
Amersfoort
Oktober is de maand van de Nationale Brandpreventieweken. Nu 
veel mensen op zoek zijn naar alternatieve oplossingen om warm te 
blijven, is aandacht voor veilig verwarmen belangrijker dan ooit. Maar 
hoe zorgen we er ook voor dat kinderen zich spelenderwijs bewust 
worden van de  risico’s van rook en brand? Daarvoor staat in de 
herfstvakantie de Sint Joriskerk vol met LEGO® IncidentenCity.

LEGO® IncidentenCity  is een expositie van waargebeurde 
incidenten opgebouwd uit LEGO® bouwsteentjes. Er is ook een 
rookmelderexpositie waar mensen informatie krijgen hoe je 
een rookmelder test en onderhoudt. De brandweermannen 
van VeiligheidsRegio Utrecht beantwoorden alle vragen over 
brandveiligheid. Kinderen kunnen meedoen aan een wedstrijd 
vrij bouwen met LEGO® en ze kunnen op de foto met de unieke 
brandweermotor. Natuurlijk gaan zij niet met lege handen naar huis: 
alle kinderen krijgen het Brandweer Doeboek mee. 

Kom langs! 
Wil je iets leuks doen in de herfstvakantie of heb je toch een specifieke 
vraag over brandveiligheid? Kom langs! De Sint Joriskerk staat op 
de Hof. De toegang is gratis. Meer weten over IncidentenCity en de 
actuele openings tijden? Kijk op VRU.nl/brandveiligheid of op  
www.incidentencity.nl

Geldzorgen? Er is hulp
Kom naar het hulpteam in de wijk

Door de hoge energieprijzen en de inflatie krijgen steeds meer huishoudens financiële problemen. Inmiddels 
hebben meer dan 7.000 Amersfoortse huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van 1300 euro 
ontvangen. Aanvragen van deze energietoeslag kan nog tot het eind van het jaar. Daarnaast zijn er nog veel 
meer regelingen. Welke? Het hulpteam in de wijk kan u de weg wijzen. Dus heeft u geldzorgen, kunt u de 
energierekening of de boodschappen niet meer betalen? Kom langs! Het team staat nog tot en met zaterdag 
22 oktober op verschillende plekken in de stad. 

Het hulpteam van de gemeente en medewerkers van Indebuurt033 zijn te vinden in de wijken. Het team kan 
u advies en hulp geven bij het aanvragen van regelingen. Maar u kunt ook langskomen voor een praatje en een 
kop koffie. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen te helpen. Dus niet alleen mensen met een laag 
inkomen, maar iedereen met geldzorgen. Kunt u niet naar de informatiekraam komen, stuur dan een mail naar 
de coaches Participatie en Inkomen: cpi@amersfoort.nl. Bellen kan ook: telefoon 14 033. De coaches helpen 
mee om een oplossing te vinden. 

Locaties, dagen en tijden waar het hulpteam tot 22 oktober te vinden is:

Woensdag 19 oktober: Hoogland / Vathorst
10.00 - 12.00 uur Markt Hoogland 
13.30 - 15.00 uur Koffiebus winkelcentrum Vathorst 

Donderdag 20 oktober: Kattenbroek / Schothorst
10.00 - 12.00 uur Koffiebus markt Emiclaer
13.30 - 15.00 uur Winkelcentrum Schothorst

Vrijdag 21 oktober: Centrum / Randenbroek
10.00 - 12.00 uur Vrijdagmarkt Hof
13.30 - 15.00 uur Koffiebus Euterpeplein

Zaterdag 22 oktober:  Centrum 
10.00 -17.00 uur Zaterdagmarkt Hof

Regelingen
Op de website www.geldcheck033.nl staan alle regelingen bij elkaar. Zoals de energietoeslag, gratis 
spouwmuurisolatie, een kledingregeling voor kinderen, schoolspullen, zwemles, sport en cultuur. 

Plaats Werkzaamheden Wanneer

Arabische Zee Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 11 november

Berkenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 24 oktober

Breestraat Wegwerkzaamheden. Verkeerd wordt met 
verkeersregelaars omgeleid.

t/m 11 november

Brenninkmeijerlaan (onderdoorgang 
A1)

Wegwerkzaamheden. Onderdoorgang A1 
afgesloten voor autoverkeer. Omleidingen staan 
aangegeven.

t/m 18 november

Havik (Heksenbrug) Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 11 november

Hobbemastraat ter hoogte van  nr 31 Afgesloten door kraan op de weg. 20 en 21 oktober

Hoefseweg (fietspad) Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 28 oktober

Kamerlingh Onnesstraat en 
omliggende straten

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m half december

Laan der Hoven Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 4 november

Liendertseweg (tussen Fazantenstraat 
en Liendertsedreef en Ringweg 
Kruiskamp en Banckertstraat)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid. 

t/m 28 oktober

Lient en Leilat Wegwerkzaamheden t/m 2 december

Paulus Potterstraat en Jan Steenstraat Renovatiewerk. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 23 december

Pascalstraat ter hoogte van nr 2 Afgesloten door kapwerkzaamheden. 20 oktober tussen 
11.00 en 13.00 uur

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en Meidoornpad)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 3 november

Tiellaan ter hoogte van nr 128 Afgesloten door kraan op de weg. 21 oktober

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m half februari

Zevenhuizerstraat (tussen rotonde 
Van Boetzelaerlaan en Kraailandhof/
Esdoornlaan)

Rioleringswerk. Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

t/m 25 november

Zwaanstraat ter hoogte van nr 24 Afgesloten door kapwerkzaamheden. 20 oktober tussen 
13.00 en 15.00 uur

Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 Abonneer je op de e-mailservice

Openingstijden incidentencity 

Za  22 okt • 11.00 - 17.00 uur

Zo  23 okt • 14.00 - 17.00 uur

Ma  24 okt • 13.00 - 17.00 uur

Di  25 okt • 11.00 - 17.00 uur

Wo  26 okt • 11.00 - 17.00 uur

Do  27 okt • 11.00 - 17.00 uur

Vr  28 okt • 11.00 - 17.00 uur

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://VRU.nl/brandveiligheid
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

