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Drone en camera-auto brengen Liendert in kaart 
Vanaf maandag 31 oktober brengt Gemeente Amersfoort de wijk Liendert 
digitaal in kaart. Dat gebeurt de komende weken door een drone die over 
de wijk vliegt en door een rondrijdende camera-auto. Met deze nieuwe 
manier van werken kan de gemeente goed zien wat de staat van de wijk 
is. Door de beelden van de drone en camera-auto kan de gemeente straks 
de gevolgen meten van toekomstige aanpassingen in de wijk. Zo kunnen 
we betere plannen maken om de straten en het groen in Liendert te 
vernieuwen.

Amersfoort gaat de komende jaren de straten en het groen in Liendert 
opknappen. Om die plannen goed te kunnen maken verzamelt de 
gemeente informatie. Bijvoorbeeld over hoe gezond bomen zijn, hoe de 
straat en stoepen erbij liggen en of er voldoende groen in de wijk is om 
voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Ook nemen we punten 
uit het wijkperspectief Liendert mee dat in 2021 samen met bewoners is 
opgesteld. Al deze gegevens gebruiken we bij het maken van plannen om 
de wijk prettiger te maken om in te wonen, werken en recreëren. 

Privacy gewaarborgd
De bedrijven EyeFly en Geomaat verzamelen voor de gemeente de 
informatie over de wijk. Zoals gezegd maken een auto en drone beelden 
van de openbare ruimte, maar ook van groen en tegels in tuinen. De 
auto rijdt in de week van 31 oktober rond. De drone vliegt vanaf die dag, 
afhankelijk van het weer, in een periode van 4 weken in de wijk. 

Omdat er veel beelden gemaakt worden kan het zijn dat in de ruwe 
beelden kentekens van auto’s en gezichten voorkomen. Deze worden 
verwijderd of onherkenbaar gemaakt. In de uiteindelijke beelden 
zal niemand te herkennen zijn. Tijdens de werkzaamheden dragen 
medewerkers van Eyefly B.V. en Geomaat herkenbare bedrijfskleding en 
hebben een kopie van een eerder gestuurde bewonersbrief in hun bezit. 
Wilt u meer er weten over dit project? Kijk op www.liendert.live/faq voor 
meer informatie.

Twijfel over collectanten?  
Check dan geefgerust.nl
De gemeente krijgt regelmatig vragen over collecterende goede doelen. Collecteren 
mag niet zomaar. Daar heb je een vergunning voor nodig. Goede doelen vragen die aan 
bij de  gemeente. Heeft u geen vergunning? Dan mag u niet collecteren. 

Twijfelt u of de persoon die voor uw deur 
staat wel een vergunning heeft? Vraag 
daar dan naar. Ook moeten collectanten 
altijd een legitimatie bij zich dragen. Daar 
kunt u ook naar vragen. Wilt u zeker weten 
dat u aan een erkend goed doel geeft? Kijk 
dan op www.geefgerust.nl. Hier vindt u 
alle erkende goede doelen. Ook staat daar 
een rooster waarin staat welk goede doel 
wanneer en waar collecteert. 

Ziet u iets opvallends?
Ziet u iets geks, heeft u een nare ervaring 
of valt u iets op, aarzel dan niet om 
het te melden bij het Centraal Bureau 
Fondsenwerving CBF, de onafhankelijke 

organisatie die toezicht houdt op erkende 
goede doelen in Nederland. Dit kan van 
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 
21.00 uur via het telefoonnummer van het 
CBF: 020-2157377. 

Na een melding of klacht stelt het CBF een 
onderzoek in. Een erkend goed doel kan 
onder verscherpt toezicht komen te staan 
en in het uiterste geval trekt het CBF de 
erkenning in. Meldingen over niet-erkende 
organisaties worden ook geregistreerd. Bij 
een toestroom van meldingen over een 
organisatie draagt het CBF dit over aan 
het Openbaar Ministerie.

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.

(foto: Eyefly)

Nog vijf dagen om idee aan 
te melden voor subsidie 
U heeft nog vijf dagen de tijd om uw duurzame en 
vernieuwende idee aan te melden bij het Toekomstfonds 
voor Duurzame Ontwikkeling. In de eerste helft van 2022 
zijn er al drie mooie initiatieven gekozen die een bijdrage 
ontvingen. Maar er is nog subsidie beschikbaar. 
 
Bewonerscollectieven, ondernemers en instellingen 
kunnen zich tot en met 31 oktober 2022 aanmelden via: 
www.amersfoort.nl/toekomstfonds. Bent u benieuwd 
naar voorgaande initiatieven van de afgelopen jaren? 
Neem eens een kijkje op: www.amersfoortduurzaam.nl/
toekomstfonds.

https://www.liendert.live/faq
https://www.cbf.nl/geef-gerust
https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
https://www.amersfoortduurzaam.nl/toekomstfonds
https://www.amersfoortduurzaam.nl/toekomstfonds
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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.

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. Verkeer 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

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

Kleine Beer (Tussen Ringweg 
Koppel en Grote Beer

Afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een kraan op de weg.

31 oktober tot en 
met 4 november

Koppelbrug (tussen 
Industrieweg en Maatweg)

Werkzaamheden aan de brug  8 november 
tussen 9.00 en 
16.00 uur
9 november tussen 
9.00 en 16.00 uur

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

Plataanweg (tussen 
Meidoornpad en Engweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 16 december

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en 
Meidoornpad)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 3 november

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

Stad met hart

Duurzaam wonen?
Kijk eens bij de buren!

Energie besparen, hoe pak ik dat aan? 
Kom erachter en bezoek een huis op 
29 oktober en 5 november.
Schrijf in via www.duurzamehuizenroute.nl

Ontdek welke regelingen  
er voor jou zijn op

geldcheck033.nl

Geen  
geld  
om te  
sporten?

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://duurzamehuizenroute.nl
https://www.geldcheck033.nl
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook 
de veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan 
Burgernet en andere bewoners dragen veel bij aan veiligheid.

Amersfoort, groene stad
Op het kruispunt van de beboste Utrechtse Heuvelrug, het halfopen bekenlandschap 

van de Gelderse Vallei en de open veenweidepolder Eemland ligt Amersfoort. Een 

aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid 

tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. Op 

deze pagina’s leest u hier meer over. Ook vindt u meer informatie over het beheer en 

onderhoud van de stad en het behoud en de ontwikkeling van het Amersfoortse groen.

Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook 
de veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan 
Burgernet en andere bewoners dragen veel bij aan veiligheid.

Amersfoort, groene stad

De Handen-Uit-de-Mouwen werkgroep bosgebied Berg
Samen bezig zijn in de natuur
(door Kees Penninx, vrijwilliger HUM-werkgroep bosgebied Berg)

Een half jaar geleden stond ik op een kruispunt in mijn leven. Ik was gestopt met werken 
en had behoefte aan een nieuwe invulling. Daarover hoefde ik niet lang na te denken. Ik 
wist eigenlijk al lang wat ik wilde. Lekker buiten bezig zijn. De poten in de klei; de handen 
uit de mouwen. Het moest iets met groen te maken hebben, ik wilde iets bijdragen aan de 
biodiversiteit in onze stad. En het moest gezellig zijn, ik wilde leuke nieuwe mensen leren 
kennen. Het moest leerzaam zijn, want ik leer graag. Én het moest gezond zijn. Want ik 
beweeg graag, maar de sportschool is niets voor mij.

HUM-groep bosgebied Berg
Juist op dat moment stuitte ik op een 
artikeltje in onze lokale krant. Erboven stond 
de kop: ‘Steek je Handen Uit de Mouwen 
(HUM) voor het bosgebied Berg’. Krijg nou 
wat, dacht ik, dat is bij mij om de hoek! 
Jaren heb ik met mijn vrouw en kinderen 
gewandeld in dit prachtige bos. Genoten 
van de lanen, de bomen, de bloemen, de 
vogels, de vlinders en vele andere dieren. 
Door me in te zetten voor dit bos zou ik iets 
terug kunnen geven aan de natuur. Dat leek 
me een mooie gedachte. Een mailtje naar 
beheerplanbosberg@amersfoort.nl was 
genoeg om me aan te melden. Een tijdje 
later stonden we op zaterdagmorgen 9.00 
uur met een team van zes vrijwilligers, de 
boswachter, een hovenier en drie mensen 
van de gemeente in een grote kring midden 
in het bos kennis te maken. Bak koffie en een 
heerlijke koek in de hand. Leuke club mensen, 
heel open naar elkaar, met liefde voor de 
natuur. Het klikte meteen. 

Een vitaal bos
Na een interessante uitleg over de 
werkzaamheden gingen we aan de slag. Op 

verschillende plekken haalden we opslag van 
bomen en struiken weg. Zo houden we een 
vitaal en gezond bos met veel verschillende 
soorten en lagen. Zo is er elke keer iets leuks 
te doen, het werk is heel gevarieerd. Behalve 
aan het verwijderen van bepaalde struiken 
zijn er klussen als het (op)snoeien van bomen 
en het onderhouden van de recreatieve routes 
en wegen. De gemeente zorgt ervoor dat elk 
startend lid werkhandschoenen krijgt. Zelf 
zorg je voor werkkleding en stevige schoenen.

Leerzaam en gezellig
Eenmaal per veertien dagen leerzaam, 
gezellig, nuttig en gezond bezig zijn, buiten in 
het groen. Ik zou het niet meer willen missen. 
Je leert van alles over bos- en natuurbeheer 
en het veilig en ergonomisch werken met 
handgereedschap. Je wisselt tips uit over 
planten en bijvoorbeeld het vogelvriendelijk 
maken van je eigen tuin. Tussen de bedrijven 
door hebben we mooie gesprekken. Er wordt 
veel gelachen. Ieder werkt in zijn of haar 
eigen tempo, je doet wat je kunt. En als dat 
een keer wat minder is, of je bent verhinderd, 
is dat ook geen probleem. De boswachter 
die dit alles begeleidt is een prachtkerel; een 

oude rot in het vak, vol met mooie verhalen. 
Die krijg je er gratis bij, naast de verse 
koffie en de gevulde koeken. Nieuwsgierig 
geworden? Kom het zelf gerust een keer 
meemaken. Heb je geen groene vingers? 
Geen probleem. Doe mee en je krijgt ze 
vanzelf.

Wanneer werken we
Er wordt gewerkt op zaterdagen van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. De komende maanden werken 
we op:
•  zaterdag 5 november 2022

•  zaterdag 19 november 2022
•  zaterdag 17 december 2022
•  zaterdag 21 januari 2023
•  zaterdag 4 februari 2023
•  zaterdag 4 maart 2023
•  zaterdag 18 maart 2023

Informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.amersfoort.nl/beheerplanbosberg. 
Aanmelden of een vraag stellen kan door  
een e-mail te sturen naar 
beheerplanbosberg@amersfoort.nl. 

Natuurwandeling ‘Herfst in bos Birkhoven’
Zondag 6 november van 13.15 tot 15.30 uur is er een natuurwandeling door bos Birkhoven 
onder leiding van de gidsen van het Utrechts Landschap. Zij vertellen meer over de 
geschiedenis en het ontstaan van het bos en zijn omgeving.

In Birkhoven is de bosvijver een bekende plek voor de vaste bezoeker. De bosvijver is in de 
crisisjaren 1930-1935 aangelegd als werkverschaffingsplan, net als de uitzichtheuvel en 
het Bosbad. Bos Birkhoven bestaat voor een belangrijk deel uit grove den, lariks en spar 
maar heeft ook een diversiteit aan loofbomen. Tijdens de wandeling bezoeken de gidsen 
natuurlijk ook het Pinetum. 
Startpunt is vanaf 13.15 uur op de parkeerplaats Birkhoven aan de Barchman Wuijtierslaan 
(BW laan) bij het infobord van het Utrechts Landschap. We vertrekken om 13.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. De wandeling 
is helaas niet rolstoeltoegankelijk, honden zijn bij deze wandeling niet toegestaan. 

Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Natuuracademie over wintertrekvogels
In het najaar komen veel vogels uit het hoge noorden om de winter in onze omgeving door te 
brengen. De polders en randmeren ten noorden van Amersfoort zijn vooral voor watervogels 
een geliefde overwinteringsplek. Maar ook niet-watergebonden vogels verblijven ’s winters in 
onze omgeving.

Op de cursusavond gaat het over het hoe en waarom van de vogeltrek, welke (water)vogels 
er allemaal te vinden zijn, en hoe u ze kunt herkennen. De minicursus wordt zaterdag 19 
november tussen 10.00 - 12.00 uur afgesloten met een veldexcursie in polder Arkemheen 
om de vogels te gaan zien. Docenten zijn Gert de Wit (presentatie) en Hans van Zummeren 
(excursie). De Natuuracademie is een samenwerking van CNME Amersfoort en de regionale 
afdelingen van KNNV en IVN in Amersfoort en omgeving.

Wanneer: woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 uur
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 te Amersfoort
Aanmelden verplicht via CNME@amersfoort.nl.  
Meer informatie is te vinden op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie

Herfst in bos Birkhoven

De HUM-werkgroep bosgebied Berg maakt samen plek voor aanplant van nieuwe bomen en 
struiken. (Foto: Gemeente Amersfoort, Marjolein Hinkofer)

Wintertrekvogels herkennen tijdens een excursie.

https://www.amersfoort.nl/beheerplanbosberg
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie
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Mapping the Future kunst en natuurproject
24-30 oktober
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Spelen in de Struintuin
woensdag 26 oktober 2022 
14.00 tot 16.30 uur
De Groene Belevenis (Ingang Struintuin)
Hamerveldseweg 105, Leusden
€ 2,50 per kind. Volwassenen gratis.

Natuuratelier bij Elisabeth Groen
woensdag 26 oktober 14.45 uur
woensdag 23 november 14.45 uur
Parkhuis, Heiligenbergerweg 151
Gratis

Wandeling herfst op de berg
vrijdag 28 oktober 14.00 tot 20.00 uur
Start Stationsplein 41, Amersfoort
€ 23,- p.p.
Aanmelden: ahontspannu@gmail.com

Verhalende bomenwandeling met Abe de 
Verteller
zondag 30 oktober 13.30 tot 15.00 uur
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Kosten: De verteller gaat rond met de hoed
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Natuurtuin Liendert – meewerkdagen
zaterdag 5 november 2022
9.30 tot 16.30 uur
Natuurtuin Liendert
Hoek Wiekslag / Wielewaalstraat
Gratis
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Sibbezondag slacht en visserij
zondag 6 november 13.00 tot 17.00 uur
De Middeleeuwse boerderij
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Gratis
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Vikingweekend
19 en 20 november 12.00 tot 17.00 uur
Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Gratis
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Herfstworkshop: een boompje of krans
dinsdag 15 november 19.30 tot 22.00 uur
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Groene Agenda

Help mee!

Zo maken we Amersfoort steeds 
groener
Oktober is een geschikte planttijd. Planten in uw tuin in plaats van tegels, is goed voor het 
klimaat. In hete zomers blijft het koeler. Bij hevige regenbuien kan het water goed de grond 
in, zodat er geen wateroverlast ontstaat. En bijen, vlinders en insecten zijn blij met al dat 
groen als bron van voedsel en bescherming. 

Voorbeeldtuinen
Wilt u uw tuin groener maken? Kies dan planten 
uit onze plantkiezer op www.amersfoort.nl/ 
plantkiezer. Deze zijn goed bestand tegen 
de omstandigheden in de stad en het 
veranderende klimaat. Bezoek voor inspiratie 
de voorbeeldtuinen bij het Groene Huis aan de 
Schothorsterlaan 24 of kijk voor meer tips op  
www.amersfoortrainproof.nl.

Steenbreek: stenen eruit, groen erin
Ook als gemeente vergroenen we de stad. Dat 
doen we in de openbare ruimte. Dit najaar 
in 12 straten/buurten in Schothorst-Noord 
en Kruiskamp / Koppel. We halen overbodige 
bestrating weg en er komt groen voor terug. 
Bewoners konden daarvoor tips aanleveren. 
Welke planten er komen leest u op  
www.amersfoort.nl/steenbreek2022. Ook 
volgend jaar gaan we met steenbreek in de 
openbare ruimte door. Zo wordt Amersfoort 
steeds een beetje groener. 

Vorig jaar is de openbare ruimte voor Sporthal Zielhorst groener gemaakt. Op deze voor-en-na 
foto is het verschil goed te zien. (foto’s: Simon Lamme)

IVN-natuurexcursie: ‘Klein Zwitserland’
Op zondag 20 november van 14.00 tot 16.00 organiseert het Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid (IVN) een gratis natuurexcursie in het gebied Klein Zwitserland op de 
Amersfoortse Berg. 

Tijdens deze excursie gaat u met de gidsen van het IVN achterhalen waar de naam ‘Klein 
Zwitserland’ haar oorsprong heeft. Over dit relatief kleine gebied is veel te vertellen: 
de aanleg van dit bosgebied, de zandafgraving en de veranderende omgeving. Ook de 
veranderingen in de natuur in deze overgangsmaand naar een nieuw seizoen komen aan 
bod. 

Startpunt is bij de watertoren, Utrechtseweg 174, in Amersfoort. Honden mogen niet mee. 
De wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Aanmelden is niet nodig.
Meer info: mail naar natuurexcursies@ivnamersfoort.nl  of kijk op   
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

De IVN-wandeling start bij de watertoren

Bomenwandeling met Abe de Verteller
Op zondag 30 oktober van 13.30 tot 15.00 uur is er weer een bomenwandeling. Schrijver en 
verteller Abe laat je de mooiste bomen van landgoed Schothorst zien.

Abe de Verteller weet alles over de mythen 
en de magie van bomen. Bijvoorbeeld 
over de wilg als ultieme heksenboom, 
de wijsheid van de hazelaar en hoe het - 
volgens de oorspronkelijke Amerikanen - 
komt dat de esdoornbladeren zo mooi rood 
kleuren in de herfst.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur 
en gaat onder andere langs de megagrote 
beuk achter de villa (ca. 180 jaar oud), een 

volledig holle boom waar je in kan staan 
en een prachtige linde met een bijzonder 
blootliggend wortelstelsel. 

Loop mee met deze heerlijke herfst-
wandeling waarin je alles leert over de 
verhalen en de symboliek van bomen. 
Deelname is gratis, na afloop gaat de 
verteller rond met de hoed.

Meer info: www.abedeverteller.nl

Abe de verteller. (foto: Don Bakhuizen)

Stenen eruit – groen erin. Op de Oudegein 
in Schothorst Noord is een deel van de 
bestrating al weg, later dit najaar komen 
hier planten. (foto: Simon Lamme)

https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://www.amersfoort.nl/plantkiezer
https://www.amersfoort.nl/plantkiezer
https://www.amersfoort.nl/steenbreek2022
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
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Interactief kunst- en natuurproject 
Meedoen aan uiteenlopende activiteiten met verschillende kunstenaars. Dat kan deze herfstvakantie nog tot 
30 oktober 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.

Op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda vindt u het volledige programma en een overzicht van 
deelnemende kunstenaars.

Kunstenaar Krijnie Beyen is een van de deelnemers. (foto: Krijnie Beyen)

Beleef de herfst op landgoed Schothorst
Op landgoed Schothorst zie je nu overal gekleurde bladeren, eikels, beukennoten en paddenstoelen. Kom 
wandelen en geniet van het mooie jaargetijde. Naast de ingang van Het Groene Huis staat een groene kist met 
verschillende wandelingen voor jong en oud!

Doe-wandelingen
Kinderen van 3-6 jaar vinden hier een kabouter wandeling Herfst in het Kabouterbos. De route is ongeveer 1,5 
kilometer lang. Onderweg is van alles te zien en te doen. En wie weet kom je een kabouter tegen? Speciaal voor de 
kinderen in de leeftijd 4 tot 10 jaar zijn er in het park Schothorst een aantal leuke activiteiten te doen. Deze doe-
wandeling is beschreven in het boekje Herfstactiviteit.

Paddenstoelenspeurtocht
Bij de balie van Het Groene Huis kunt u ook een koffertje voor een paddenstoelenspeurtocht lenen. Als echte 
detectives kunnen de kinderen op pad met het koffertje. Het koffertje bevat opdrachten, leuke weetjes, informatie, 
een spiegeltje en een vergrootglas waarmee de kinderen de paddenstoelen kunnen onderzoeken. Op deze manier 
leren ze spelenderwijs over de verschillende soorten zwammen die er zijn. 
Volwassenen zijn welkom voor de bomenwandeling De verhalen van onze bomen. Tijdens deze bomenwandeling 
leest u de mooiste verhalen over de bomen. Eigenlijk heeft iedere boom op het landgoed zijn eigen verhaal. Ontdek 
de diversiteit aan bomen in park Schothorst aan de hand van een mooie wandeling door het park.

Meer informatie: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Welk effect heeft een groen dak? 
 
Maak uw eigen meetkastje tijdens de gratis workshop  
van Meet Je Stad

Bent u inwoner van Amersfoort en heeft u een groen dak of laat u 
binnenkort een groen dak plaatsen? En bent u nieuwgierig hoe goed uw 
dak water vasthoudt, isoleert of verkoelt? Kom dan uw eigen meetkastje 
bouwen. Met dit kastje sluit u aan bij het meetnetwerk Meet Je Stad, 
waar we als inwoners onderzoek doen naar het leefklimaat in de stad en 
de effecten van maatregelen, zoals groene daken. 

De gratis workshop is te volgen op 
zondag 30 oktober van 13.00 - 17.00 uur,
woensdag 2 november van 13.00 - 1700 uur
zondag 27 november van 13.00 - 17.00 uur

Waar: Meet je Stad, Heiligenbergerweg 34 in Amersfoort. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op

www.meetjestad.nl/nl/workshops

Een meetstation van Meet je Stad

Hoe hard is winterhard?
Lezing door Groei en Bloei

In onze tuinen kweken we graag bijzondere planten. Veel van die planten 
komen uit gebieden met een ander klimaat dan het onze en dat zorgt 
soms voor problemen. Met de winterhardheid bijvoorbeeld. 

Van sommige planten weten we niet beter dat ze bij ons eigenlijk alleen 
als eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten 
is het minder duidelijk. Een plant die bij de één probleemloos de winter 
doorkomt, legt bij de ander consequent het loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk 
met winterhardheid? Hoe hard is winterhard?

Lezing dinsdag 8 november van 20.00 tot 22.00 uur 
Groei en Bloei organiseert een lezing over hoe winterhard een 
plant eigenlijk is. De lezing vindt plaats in Het Groene Huis aan de 
Schothorsterlaan 21 in Amersfoort.

In deze lezing neemt rasverteller en plantenman Gerard van Buiten (al 20 
jaar hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht) u 
mee naar verschillende streken in de wereld waar veel van onze sierplanten 
vandaan komen. Allerlei planten komen voorbij waarvan u misschien niet 
eens wist dat ze winterhard kunnen zijn! We kijken uitgebreid naar de 
omstandigheden die mede bepalen hoe winterhard een plant eigenlijk is. 
Én we leren trucs om sommige juweeltjes net even beter de winter door te 
helpen.

Meer info over aanmelden en prijs:  
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

(foto: VoorBeeldig fotografie)

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
https://www.meetjestad.nl/nl/workshops
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Benoemingen

De gemeenteraad neemt afscheid van Ivo Beekers, die 
stopt als raadslid voor de VVD. Hans Lemain wordt beëdigd 
en toegelaten als nieuw raadslid voor de VVD. In de 
raadsvergadering van september zou Beekers al afscheid 
nemen. Maar omdat Lemain door ziekte niet beëdigd kon 
worden, moest Beekers tot een volgende raadsvergadering 
als raadslid aanblijven.

Het is voor Lemain de vierde keer in het afgelopen half 
jaar dat hij wordt beëdigd. Hij werd eerst benoemd tot 
buitengewoon raadslid voor de VVD. Omdat raadslid Kees 
Kraanen zijn functie als raadslid wegens ziekte moest 
neerleggen, kwam Lemain als tijdelijk raadslid voor de 
VVD in de raad. Een periode die in september verlengd 
moest worden. Kort daarna maakte Ivo Beekers bekend 
om te stoppen. Hans Lemain neemt nu zijn raadszetel over. 
Buitengewoon fractielid Marleen van den Nieuwendijk (VVD) 
gaat nu Kees Kraanen tijdelijk als raadslid vervangen in de 
raad. Ook zij zal worden beëdigd.

Buitengewoon fractieleden
De fractie van de PvdA draagt Annet de Raadt voor om 
benoemd te worden als buitengewoon fractielid. De Raadt 
was in de vorige raadsperiode ook buitengewoon fractielid 
voor de partij. Het CDA draagt David de Bruijne voor als 
buitengewoon fractielid.

Elke fractie in de raad mag maximaal twee buitengewoon 
fractieleden hebben. Deze personen moeten op de kieslijst 
hebben gestaan tijdens de verkiezingen van afgelopen maart. 
Een buitengewoon fractielid kan als woordvoerder van de 
eigen fractie deelnemen aan vergaderingen van De Ronde en 
De Actualiteitenraad. Ook kan het fractielid vragen aan het 
college stellen. Het fractielid mag niet deelnemen aan een 
raadsvergadering en stemmen. 

Algemene beschouwingen en debat over Meerjarenbegroting 2023-2026

Wat voor plannen heeft de gemeente voor de komende jaren? Waar wordt het geld van de gemeente aan 
uitgegeven? Hoeveel wordt er besteed aan bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, zorg en wonen? Welke 
inkomsten heeft de gemeente? Waarop moet de gemeente bezuinigen? Welke reserves zijn er? Dat staat in de 
meerjarenbegroting 2023-2026. De begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 
De raadsleden geven hun mening over de begroting en gaan vervolgens met elkaar in debat. 

De behandeling van de meerjarenbegroting begint met de Algemene beschouwingen. Raadsfracties geven tijdens 
deze vergadering door statements hun visie op de voorgestelde begroting. Daarna gaan de raadsleden met elkaar 
en het college per beleidsprogramma in debat en kondigen de fracties moties en amendementen aan. 

U vindt de begroting op de website financien.amersfoort.nl en bij het agendapunt op de website amersfoort.
raadsinformatie.nl. De moties en amendementen worden aankomende week op de laatstgenoemde website 
geplaatst. 

Op 8 november besluit de raad over de moties en amendementen die dan worden ingediend en het raadsvoorstel 
Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. U leest hierover meer op de pagina’s De Raad 
in De Stad Amersfoort van 2 november. In De Stad Amersfoort van 16 november leest u vervolgens wat de 
gemeenteraad heeft besloten.

De agenda van de gemeenteraad op 1 november   
Algemene beschouwingen en debat over begroting

Op dinsdagavond 1 november komt de gemeenteraad om 19.00 uur bijeen voor de raadsvergadering Het Besluit. 
De gemeenteraad debatteert over de gemeentelijke meerjarenbegroting van 2023-2026. Hans Lemain wordt als 
nieuw raadslid voor de VVD beëdigd, Marleen van den Nieuwendijk als tijdelijk raadslid. De raad besluit ook over de 
benoeming van buitengewone fractieleden voor de PvdA en CDA.

Vergadering volgen?

De raadsvergadering wordt in de Raadzaal gehouden. 
U kunt de avond bijwonen vanaf de publieke tribunes. 
U kunt daarnaast de vergadering ook volgen via het 
YouTube-kanaal van de gemeenteraad:  
youtube.com/raadamersfoort. Of via Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat ook 
de actuele agenda met de vergaderstukken (zie paperclips 
op de website). 

Andere raadsvoorstellen 

raadsvergadering Het Besluit

Onder andere dit raadsvoorstel staat verder op  
de agenda:

• Aanbesteding accountant
  Het huidige contract met de accountant van de 

gemeente Amersfoort loopt tot en met de controle 
op de jaarrekening van 2022. Dit betekent dat in 2022 
een nieuwe aanbesteding moet worden afgerond voor 
het benoemen van een nieuwe accountant. Hiervoor is 
een Europese aanbesteding nodig. Deze aanbesteding 
is een bevoegdheid van de raad omdat de raad de 
opdrachtgever van de accountant is. De voornaamste 
taak van de accountant is het controleren van de 
jaarrekening en het adviseren van de raad. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Muurhuizen en de Dieventoren. (Foto: Simon Lamme)

Raadsvergadering Het Besluit 

Ivo Beekers (rechts op de foto) tijdens de raadsvergadering in 
september.  

Hans Lemain als 
woordvoerder van de VVD 
tijdens de raadsvergadering 
van september. 

Marleen van den 
Nieuwendijk, nu 
buitengewoon fractielid, 
wordt tijdelijk raadslid voor 
de VVD. 

Foto’s: Annemoon van Hemel

(foto: Annemoon van Hemel)

https://youtube.com/raadamersfoort
https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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Nieuw e-mailadres gemeenteraad

Wilt u een e-mail sturen naar alle raadsleden? Dan 
kan dat voortaan via het e-mailadres gemeenteraad@
amersfoort.nl! 

De griffie kunt u als vanouds voor informatie en vragen 
bereiken via: griffie@amersfoort.nl. 
(Beide e-mailboxen worden beheerd door de griffie). 

Herfstreces

De gemeenteraad heeft herfstreces van 23 tot en met  
30 oktober. De eerste bijeenkomst van de raadsleden na 
het reces is op 1 november (raadsvergadering Het Besluit).

Belangrijke informatie

Kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer wilt 
weten over de gemeenteraad. Daar staan onder andere 
de vergaderplanning en alle vergaderstukken. Het kan zijn 
dat de vergaderagenda wijzigt. Houd daarom de website 
in de gaten voor actuele informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeente-
raad? Volg de raad dan op Twitter (@RaadAmersfoort),  
youtube.com/raadamersfoort,  
facebook.com/raadamersfoort en  
instagram.com/gemeenteraadamersfoort. 

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse RaadsMail 
via amersfoort.nl/amersfoortmail.

Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffie:  
griffie@amersfoort.nl of 033 469 4379.

Volg de raad ook via de RaadsMail

Het werk van de gemeenteraad heeft grote invloed op u en uw leefomgeving als inwoner 
van Amersfoort. Blijf daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en van wat er 
tijdens vergaderingen is besproken en besloten.  

Met onze wekelijkse nieuwsbrief de RaadsMail houden we u op de hoogte van de activiteiten 
van de gemeenteraad. In de nieuwsbrief vindt u de agenda’s van de raadsvergaderingen 
en Ronde-vergaderingen. Maar ook informatie over andere bijeenkomsten, werkbezoeken 
en nieuws over de raad. Ook leest u in de RaadsMail een terugblik met wat er tijdens 
vergaderingen is besproken en besloten. U kunt zich aanmelden voor de RaadsMail via 
amersfoort.nl/amersfoortmail. U ontvangt dan elke vrijdag de nieuwsbrief in uw mailbox. 

(foto: Matthijs van Kan)

https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/amersfoortmail

