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Doe Mee met het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs op dinsdag  
15 november een proefreis vanuit Amersfoort. Tijdens de proefreis laten 
OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met de bus en trein.  
Op de stations krijgt u uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw  
OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt.

Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van 
verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Er wordt 
op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee of 
koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch 
geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats vanuit uw eigen 
woonplaats. Halverwege het proefreisje wordt er een koffiepauze 
gehouden. 

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de 
OV-ambassadeurs: 038 – 45 40 130.

Meer informatie
De gemeentes Amersfoort, Baarn, Soest en Woudenberg vinden het 
belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom 
maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar 
activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en 
proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Tevens is er een 
telefonisch OV-spreekuur.

Kijk op www.doemeemethetov.nl voor meer informatie en een overzicht 
van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130 of een 
e-mail sturen naar: info@doemeemethetov.nl.

Geldzorgen? Er is hulp!
Voor iedereen met een laag inkomen en/of geldzorgen trok 
de gemeente samen met medewerkers van Indebuurt033, 
Stadsring 51 en de Voedselbank vorige week door de wijken. 
Enkele honderden mensen kwamen langs voor een praatje, 
een kop koffie of voor hulp over het aanvragen van regelingen. 
Heeft u geen gelegenheid gehad om langs te komen? Kijk dan 
op de website www.geldcheck033.nl voor informatie over de 
energietoeslag, of andere regelingen. Of maak een afspraak bij 
één van de informatiewinkels van Indebuurt033.

Krijgt u bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen? Mogelijk  
heeft u dan ook recht op de energietoeslag van €1300,-.  
Aanvragen kan nog tot eind van dit jaar. Ga voor meer 
informatie naar één van de informatiewinkels van 
Indebuurt033. De energietoeslag telt overigens niet mee als 
inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en 
kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) die u van de 
belastingdienst ontvangt.

Heeft u geldzorgen, maar valt u (net) buiten de voorwaarden 
voor de energietoeslag? 
 
De gemeente kan ook maatwerk leveren vanuit het financieel 
vangnet. Neem dan contact op met de coaches Participatie 
en Inkomen. Stuur een mail naar cpi@amersfoort.nl of bel 
met 14033. De coaches kunnen met u meekijken naar uw 
totale huishoudplaatje en advies en hulp bieden. Zij kunnen 
u ook aanmelden voor een financiële bijdrage vanuit de actie 
‘Amersfoort geeft Warmte’, een gezamenlijke actie van de 
kerken om te helpen bij de energiearmoede.
         
Hieronder staan de locaties van de Informatiewinkels van 
Indebuurt033. Kijk op de website www.indebuurt033.nl voor de 
openingstijden en maak een afspraak: 

•  Soesterkwartier en Amersfoort Zuid:  
Amsterdamseweg 6-K, 033 - 737 0294

•  Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt),  
033 - 737 0353 en Leeghwater 1-3 (Icoon)

•  Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 - 475 5664
•  Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 - 3036420

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.

Ontdek welke regelingen  
er voor jou zijn op

geldcheck033.nl

Geen  
geld  
om te  
sporten?

https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
https://www.geldcheck033.nl
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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.

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.

Caraïben Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

21 november t/m  
9 december.

Cycladen Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

5 december t/m  
23 december.

Evertsenstraat (tussen 
Banckertstraat en 
Crijnssenstraat)

Afgesloten voor doorgaand verkeer 
in verband met het verkeersproject 
Streetwise.

8 december tussen 
9.00 en 14.00 uur.

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

t/m 11 november.

Heideweg ter hoogte van de 
Cycladen en Caraïben

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
langs het werk geleid met inzet van 
verkeersregelaars.

5 december t/m  
9 december.

Kamerlingh Onnesstraat en 
omliggende straten

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half december

Kamillestraat en Seringstraat Op verschillende momenten 
afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een kraan op de weg.

Seringstraat 
24 t/m 34: 14 
november t/m  
15 november.
Kamillestraat 
nummer 29, 33  
en 37: Van  
16 november t/m 
21 november.

Kleine Beer (Tussen Ringweg 
Koppel en Grote Beer)

Kleine Beer (tussen Ringweg Koppel 
en Grote Beer). Afgesloten voor 
doorgaand verkeer in verband met een 
kraan op de weg.

31 oktober t/m  
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.

Lient en Leilat Wegwerkzaamheden. t/m 2 december.

Nijmegenstraat ter hoogte 
van nummer 15

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

9 november.

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.

Prins Willem Alexanderlaan 
ter hoogte van nummer 16

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

Van 7 november 
t/m 8 november.

Stadsring - Flierbeeksingel Werkzaamheden van Stedin. 
Verkeersregelaars worden ingezet om 
het verkeer te regelen.

t/m 13 november 
tussen 09.00 en 
16:00 uur.

Vincent van Goghstraat 
(tussen Hobbemastraat en 
Vermeerstraat)

Afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een straatfeest.

12 november.

Vrouwenpolder (tussen 
Damespolder en 
Ameliapolder)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 9 december.

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.

Extra gratis adviesgesprekken van 
regenwatercoaches
Vanwege de grote belangstelling bieden de regenwatercoaches van Amersfoort  
Rainproof extra gratis adviezen om uw tuin klimaatbestendig te maken. Er is nog plek 
voor 25 adviesgesprekken. Wees er snel bij, want vol is vol.  
Reserveer uw advies op: www.amersfoortrainproof.nl/Regenwatercoaches.

Onderzoek naar effect van plannen  
Langs Eem en Spoor op omgeving 

In de komende jaren staat er veel te gebeuren in het gebied Langs Eem en Spoor. In de 
gebieden Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt komen 
er rond de 5.000 woningen bij. Daarnaast is er veel ruimte voor bedrijven en maatschappelijke 
functies. Deze ontwikkeling is belangrijk voor Amersfoort. 

Voor duizenden mensen levert dit gebied straks een betaalbare woning op. Voor veel 
werknemers zijn er straks werkplekken. En met z’n allen zijn we straks een levendig nieuw 
stadsdeel rijker. Een stadsdeel met een interessante combinatie van oud industrieel erfgoed en 
nieuwe straten, pleinen en bijvoorbeeld een mooi nieuw park langs de Eem. Bij al deze plannen 
wil de gemeente zorgvuldig met de kwaliteit van de leefomgeving omgaan. Daarom laat de 
gemeente het effect van de plannen op de leefomgeving in beeld brengen.

Welk effect hebben de ontwikkelingen bijvoorbeeld op de luchtkwaliteit, geluid en veiligheid? 
Of voor bereikbaarheid en de mogelijkheden om groene ommetjes te maken in de buurt? 
Bureau Antea Group brengt dat in opdracht van de gemeente in beeld. 

De gemeente heeft belangengroepen van bewoners, ondernemers en andere bij het gebied 
betrokken partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst over dit onderzoek op 10 november. Als u 
meer wilt weten over deze omgevingsimpact-analyse of de bijeenkomst, dan kunt u een e-mail 
sturen aan langseemenspoor@amersfoort.nl. 

Meer informatie over het hele gebied Langs Eem en Spoor vindt u op de website van de 
gemeente Amersfoort: www.amersfoort.nl/langseemenspoor.

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://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Noëlle Sanders (Beter Amersfoort) stopt tijdelijk 
als raadslid
Noëlle Sanders, raadslid en fractievoorzitter van Beter Amersfoort, heeft 
door de gevolgen van een ongeval tijdelijk ontslag genomen als raadslid. 

Emile Arnold zal als tijdelijke vervanger van Sanders plaatsnemen in de 
gemeenteraad. Arnold stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
afgelopen maart op de kieslijst van Beter amersfoort. Over zijn toetreding 
leest u in de Stad Amersfoort van volgende week daar meer over. 

Noëlle Sanders 
(foto: Annemoon van  
Hemel)

Raad besluit over programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026

Wat voor plannen heeft het college van burgemeester en wethouders voor de komende jaren? Waar wordt het geld van de 
gemeente aan uitgegeven? Hoeveel wordt er besteed aan bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, zorg en wonen? Dat staat 
in het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026. 

De begroting is opgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders. De gemeenteraad besluit eerst over de 
door de fracties ingediende moties en amendementen 
per begrotingsprogramma. Zo werden er op 1 november, 
tijdens het begrotingsdebat, moties en amendementen 
aangekondigd over onder andere: energiearmoede, de 
energietoeslag, Veteranendag, woningen voor ouderen, 
sociale huur, afvalonderzoek, de Noordewierweg, veilig 
fietsen en over de autoluwe binnenstad. 

Daarna besluit de gemeenteraad over het raadsvoorstel 
Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. 
U leest de uitkomsten daarvan op de pagina’s De Raad in De 
Stad Amersfoort van 16 november. 

U vindt de begroting onder het agendapunt op de website 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Bij het agendapunt 
staan - per begrotingsprogramma - ook de moties en 
amendementen.

Aanvullend investeringskrediet Huis voor de Stad 

Volgens het college is door de enorme inflatie, hoge 
energieprijzen en prijsstijgingen zo’n 10 miljoen euro extra 
nodig voor de bouw van het nieuwe stadhuis.

Het college stelt voor om het pand aan de Hellestraat af 
te stoten en in het coalitieakkoord en de conceptbegroting 
2023-2026 een reserve op te nemen om de prijsstijgingen te 
compenseren. De gemeenteraad moet hier een besluit over 
nemen. De totale kosten voor het nieuwe stadhuis kunnen uit 
gaan komen op circa 118 miljoen euro. Dit kan niet worden 
opgevangen binnen het project zelf, omdat een ingrijpende 
wijziging van het ontwerp al snel ten koste gaat van de 
levensduur van vijftig jaar. 

(bron: gemeente Amersfoort)

De agenda van de gemeenteraad op 8 november   
Besluit over begroting en extra krediet nieuwe stadhuis

Op dinsdagavond 8 november komt de gemeenteraad bijeen voor de vergaderavond De Raad. De avond begint om 
19.00 uur met De Actualiteitenraad. Om 19.15 uur start de raadsvergadering Het Besluit. De gemeenteraad besluit 
onder andere over de meerjarenbegroting 2023-2026, over extra geld voor het nieuwe stadhuis en subsidie voor een 
blaashal voor tennisvereniging ALTA.

Vergadering volgen?

De raadsvergadering en De Actualiteitenraad worden 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). 

Inzet reserve Sport en bewegen 
voor blaashal ALTA en bekostiging 
sportparkmanagement 2023
De gemeenteraad besluit over het voorstel van het 
college om eenmalig subsidie aan tennisvereniging ALTA 
te verstrekken voor de realisatie van een blaashal. 

Tennisvereniging ALTA heeft een aanvraag ingediend 
bij het college om subsidie te krijgen voor het realiseren 
van een blaashal. Een blaashal is een gebouw dat uit 
één of meer lagen opgeblazen membranen wordt 
gevormd. De blaashal is aan de grond vastgemaakt en 
wordt opgeblazen en ondersteund door perslucht. De 
gemeenteraad neemt een besluit over de volgende 
beslispunten: 
-  In 2022 een bedrag van € 124.000 aan de reserve 

Sport en bewegen onttrekken voor een bijdrage aan de 
realisatie van een blaashal door ALTA.

-  In 2023 onder voorbehoud van én vooruitlopend op de 
vaststelling van de Begroting 2023-2026 een bedrag van 
€ 100.000 aan de reserve Sport en bewegen onttrekken 
voor de bekostiging van de pilot Sportparkmanagement 
in 2023. 

 (foto: Stichting Groen in Amersfoort)

Lees verder op de volgende pagina >>

Eemhaven (foto: Simon Lamme).

Raadsvergadering Het Besluit 

(foto: Annemoon van Hemel)

Emile Arnold 
(foto: Beter 
Amersfoort)

https://youtube.com/raadamersfoort
https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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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.

Op de koffie bij raadsleden: het raadspreekuur

Op 15 november houdt de gemeenteraad weer spreekuur. Een laagdrempelige en 
toegankelijke manier voor mensen uit de stad om contact te hebben met raadsleden. Want 
soms is de drempel best hoog om een brief te schrijven aan de raad of in te spreken bij een 
vergadering.

Het raadspreekuur is gewoon een kop koffie of thee met een goed gesprek. Vertellen wat u 
op uw hart hebt. Wat u belangrijk vindt. Een gesprek waarin u vragen kunt stellen, uw zorgen 
uiten. Een goed idee inbrengen. Of gewoon eens kennismaken. Tijdens het raadspreekuur 
zitten enkele raadsleden van verschillende partijen voor u klaar.

Wilt u op raadspreekuur komen?  
Mail of bel dan: gemeenteraad@amersfoort.nl / 033 - 469 4379.

Presenteer uw ideeën of plannen op Het Plein

Wilt u uw ideeën, plannen en ambities voor de stad delen met de raadsleden? Dat kan op 
Het Plein! Het Plein is de politieke informatiemarkt van Amersfoort.
 
Het Plein is dit jaar in principe elke laatste dinsdag van de maand van 19.30 tot 20.00 uur, 
op de avond dat de raadsleden bijeenkomen voor Het Besluit. Op de vide voor de Raadzaal, 
in het stadhuis, kunt u raadsleden en andere belangstellenden deelgenoot maken van uw 
ideeën en plannen. De volgende edities van Het Plein zijn op 29 november en 20 december.
 
Aanmelden hiervoor kan bij de raadsgriffie. Telefoonnummer: 033 - 469 4379,  
e-mail: gemeenteraad@amersfoort.nl. 
 

Inwoners en organisaties gaan op Het Plein over hun 
ideeën en plannen in gesprek met raadsleden. 

(foto: griffie)

Verder op de agenda

Actualiteitenraad (19.00-19.15 uur)
Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van 
burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen 
die niet op de vergaderagenda staan. Let op: worden 
er geen onderwerpen aangemeld, dan gaat de 
Actualiteitenraad niet door. 

Andere raadsvoorstellen raadsvergadering Het Besluit

•  VRU (Veiligheidsregio Utrecht): Ontwerp-regionaal 
risicoprofiel 2023 en inbreng beleidsplan VRU 2024-2027 
Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht stelt éénmaal 
in de vier jaar een beleidsplan vast. Daarvoor kunnen 
gemeenteraden wensen meegeven. De brandweerzorg 
en crisisbeheersing zijn voor Amersfoort regionaal 
georganiseerd binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 
Het beleidsplan moet gebaseerd zijn op het regionaal 
risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft een overzicht van de 
veiligheidsrisico’s binnen het verzorgingsgebied van de 
VRU die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden en 
geeft een inschatting van de gevolgen van deze risico’s 
voor de hulpverlening en hulpverleners zelf. Het college 
stelt voor om aan de VRU mee te geven dat de VRU in het 
beleidsplan 2024-2027 aantoonbaar aandacht moet geven 
aan het thema ‘duurzaamheid’. 

•  VRU (Veiligheidsregio Utrecht): wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling 
Ook kan de raad een zienswijze (officiële reactie) geven op 
een voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Utrecht. Zo wordt voorgesteld 
om de samenstelling en zittingstermijnen van het 
dagelijks bestuur van de VRU aan te passen. Het college 
stelt voor geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. 

•  Voorbereidingsbesluit voor delen van Centraal 
Stadsgebied-Zuid 
Op 13 september 2011 heeft de raad het 
bestemmingsplan Centraal stadsgebied-Zuid vastgesteld. 
De raad neemt een besluit over het vaststellen van 
een voorbereidingsbesluit. Hiermee kunnen er geen 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden die 
niet passen in het toekomstige beleid voor het gebied. 
Dat zal nog vastgelegd worden in het nog op te stellen 
bestemmingsplan. 

•  Vaststelling Meerjarenstrategie 2023-2026 van de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio 
Utrecht 
De ROM is in 2020 opgericht om de (regionale) 
economische structuur te versterken en biedt de 
ondernemers in de stad de kans beter te kunnen 
ondernemen, gebruikmakend van het netwerk, 
de kennis en kunde van de ROM. De Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland investeren 
ook in innovatieve en snelgroeiende bedrijven en 
stimuleren innovatie in het midden- en kleinbedrijf 
(bedrijven met maximaal 250 werknemers) die een 
bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, 
zoals gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat is mede-
aandeelhouder van de inmiddels negen ROM’s. 

•  Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2023 
Het college stelt voor de maatschappelijke tarieven 
te verhogen met 8,5% in plaats van met de 
consumentenprijsindex van 14,5%. Hiermee kan 
de stijging enigszins beperkt blijven van de kosten 
die sportverenigingen maken voor de huur van de 
gemeentelijke sportaccommodaties. De gemeente vindt 
het belangrijk dat de Amersfoortse sportverenigingen 
inwoners een toegankelijk en betaalbaar sportaanbod 
kunnen blijven bieden.

(foto: gemeente Amersfoort)

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.) 

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/amersfoortmail
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Zuinig omgaan met belastinggeld, dus geen 
stadhuis van 118 miljoen!
Het nieuwe college, met maar liefst acht wethouders, presenteert een sluitende begroting 
voor de komende drie jaar. Amersfoort2014 is blij met het reserveren van gelden voor het 
klimaatbestendig maken en vergroenen van onze stad. Wij zien echter ook dat teveel plannen 
blijven steken en de uitvoering hiervan te traag op gang komt. 

De aanpak van de Noordewierweg, waar inwoners actief hebben meegewerkt aan een nieuw 
ontwerp, blijft vooralsnog bij tekeningen en ook voor de Stadswormerij is nog steeds geen 
nieuwe locatie gevonden. Het wordt tijd dat er focus komt en daadkracht wordt getoond in 
onze stad. 

Niet nog meer megalomane projecten, maar eerst afmaken waar we samen met de bewoners 
aan begonnen waren! Amersfoort2014 wil het geld besteden aan datgene waar in onze stad 
ook echt behoefte aan is. Dus niet 118 miljoen euro voor een nieuw stadhuis, wat nu al een 
bodemloze put begint te worden terwijl er goedkopere alternatieven zijn. Maar wel aan een 
nieuw zwembad in Hoogland en extra middelen om mensen te ondersteunen die dreigen in 
de armoede terecht te komen.

Verstandig omgaan met belastinggeld is wat Amersfoort2014 wil. Juist nu het nodig is om 
onze inwoners en ondernemers te kunnen ondersteunen in moeilijke tijden.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort2014.nl/
Twitter: @amersfoort2014
Facebook: facebook.com/amersfoort2014/
Instagram: @amersfoort2014

Raadsfracties over meerjarenbegroting 
en toekomst van Amersfoort 
Welke plannen heeft het college van burgemeester en wethouders de aankomende 
jaren met de stad Amersfoort? Wat kosten die plannen? Hoeveel wordt er bijvoorbeeld 
uitgegeven aan zorg, duurzaamheid en wonen? Op 1 november debatteerde de 
gemeenteraad over de begroting. De begroting is opgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. Op 8 november neemt de raad er een besluit over. Wat 
vinden de raadsfracties van de voorgestelde plannen en uitgaven?  

Ruimte maken voor een bruisende stad
De ruimte in onze stad is beperkt 
en onze ambities zijn groot; dat 
vraagt om keuzes. D66 kiest ervoor 
om ruimte te creëren voor groen, 
voor voetgangers en fietsers en 
voor hernieuwbare energie. Ook 
gaan we door met huizen bouwen. 
De begroting van 2023-2026 
ondersteunt deze ambities.

De investeringen doen we niet 
alleen voor nu, maar ook voor de 
volgende generaties. Door nu te 
investeren in meer groen en minder 
stenen maken we onze straten 
aantrekkelijk. We creëren ruimte 
voor ontmoeting, voor beweging en 
voor spelende kinderen. Ook maken 
we onze stad klaar voor de gevolgen 
van extreme regen, droogte en hitte. 

Voorwaarde voor een bruisende stad is een gezonde economie. D66 is blij dat we investeren in 
een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band met hun omgeving, de stad 
en hun werknemers aangaan. Ook blijven we investeren in kunst, cultuur en evenementen. 
Het is hét fundament voor levendigheid in de stad, creativiteit en de mogelijkheid om je 
talenten op allerlei gebieden te ontdekken en te ontplooien. Ook blijven we investeren in 
mensen die het even niet alleen kunnen, zodat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. We 
zijn blij met de hulp bij energie besparen voor huishoudens met een laag inkomen.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: d66.nl/amersfoort/
Twitter: @D66Amersfoort
Facebook: facebook.com/d66amersfoort
Instagram: @d66amersfoort

Amersfoort blijft investeren in woningen, 
duurzaamheid, welzijn en inclusieve stad
Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de begroting op. In 
de begroting staat welke plannen de gemeente de komende jaren heeft voor o.a. 
woningbouw, duurzaamheid en een inclusieve stad, wat die plannen kosten en welke 
inkomsten worden verwacht. Uitgangspunten in deze eerste begroting van het nieuwe 
college zijn: ‘Goed leven binnen de grenzen van onze aarde’, ‘Een thuis voor iedereen’, 
‘Welzijn en sociale rechtvaardigheid’ en ‘Goed samenspel en in gesprek’.

Amersfoort zal tot 2040 naar 180.000 inwoners gaan groeien. De groei van de stad moet 
op een verantwoorde en duurzame manier plaatsvinden. Het college trekt geld uit om 
woningbouw te versnellen. Bij het bouwen is aandacht voor betaalbaarheid en natuur. En 
oog voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning. Bijvoorbeeld 
vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben, 
statushouders, startende jongeren en studenten. 
Schone energie, aardgasvrije wijken en isolatie hebben prioriteit. Het mobiliteitsbeleid is 
meer gericht op voetgangers, fietsers, het ov en deelmobiliteit, en minder op auto’s. En het 
college zet in op meer vergroening van de stad.
Amersfoort is een inclusieve stad. Kansengelijkheid, preventie en positieve gezondheid 
staan centraal. Bij het uitvoeren van de grote opgaven waar de stad voor staat, zijn 
kennis en vaardigheden van inwoners, organisaties en bedrijven onmisbaar. De komende 
tijd experimenteert de gemeente daarom onder andere met andere vormen van 
besluitvorming.

De raad besluit 
Op dinsdagavond 1 november waren de Algemene Beschouwingen en debatteerden de 
raadsleden over de begroting en over de moties en amendementen die de fracties bij 
de begrotingsprogramma’s willen indienen. Op dinsdagavond 8 november besluiten de 
raadsleden over de begroting en de moties en amendementen. 

Volg deze raadsvergadering vanaf de publieke tribunes in de Raadzaal van het stadhuis 
of online via amersfoort.raadsinformatie.nl/live of youtube.com/raadamersfoort. U kunt 
hierop ook de raadsvergadering van 1 november terugkijken. In de Stadsberichten van De 
Stad Amersfoort van 16 november leest u wat de gemeenteraad heeft besloten over de 
begroting, de moties en amendementen.

U vindt de moties en amendementen op de website Politiek Portaal:  
amersfoort.raadsinformatie.nl (bij de agenda van 1 en 8 november).  
U vindt hier ook de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Contact opnemen met raadsleden over de begroting? Kijk op de website  
amersfoort.nl/gemeenteraad voor de contactgegevens van raadsleden (onder 
‘Samenstelling gemeenteraad’). U kunt ook een e-mail naar de hele raad sturen: 
gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Boven v.l.n.r.: Menno Fousert (fractievoorzitter),  
Thomas van der Eerden, (raadslid), Sieta Koet-Minis, 
(raadslid), Maaike Varwijk (raadslid).

Onder v.l.n.r.: Chris Bruijnes, (buitengewoon fractielid), 
Jan Gerritsjans, (buitengewoon fractielid). 
Foto’s: Annemoon van Hemel

De fractie van D66, v.l.n.r.: Marjolein Perdok 
(fractievoorzitter), Dirk-Joost van Hamersveld 
(raadslid), Wytse Dassen (raadslid), Kirsten Mik 
(raadslid), Lisa Overmars (raadslid), Alex van 
Westerlaak (buitengewoon fractielid) en Wouter van 
Schagen (raadslid).

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort2014.nl/
https://nl-nl.facebook.com/amersfoort2014/
https://d66.nl/amersfoort/
https://nl-nl.facebook.com/d66amersfoort
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://youtube.com/raadamersfoort


De menselijke maat voor een beter en socialer Amersfoort
De PvdA ziet veel op de samenleving en de gemeente afkomen: onzekere tijden over 
energiekosten, inflatie, klimaatverandering, kansenongelijkheid, stille armoede, toename 
van criminaliteit en een tekort aan woningen en een oorlog vlakbij. De PvdA wil problemen 
aanpakken en niet vooruit schuiven. Aandacht voor elkaar, de menselijke maat terug, niet 
uitgaan van wanvertrouwen, dat zijn voor de PvdA de pijlers voor nu en de toekomst!
In een tijd als deze gaan we uit van 118 miljoen euro voor een nieuw stadhuis, het zal er niet 
bij blijven. Het oude is weliswaar afgeschreven, maar waar gebruiken we het stadhuis ook al 
weer voor en is dit in deze tijd een verantwoorde uitgave? Vooral een goede kantoorfunctie 
voor ambtenaren en een publiek deel voor inwoners, dat vanwege verdere digitalisering steeds 
minder zal worden. 

Betaalbaar bouwen voor ouderen (met geïntegreerde zorg) en jongeren heeft onze prioriteit. 
Voldoende mogelijkheid tot bewegen, een positieve gezondheid voor iedereen in een 
klimaatbestendige stad. Zo voorkom je veel zorgvragen in de toekomst. Zorgen voor een goede 
bezetting van de sportaccommodaties en cultuur bereikbaar houden voor grotere groepen. 
Diversiteit staat daarbij voorop. 
De menselijke maat terug in de zorg, het onderwijs, de sport, cultuur, betaalbaar wonen, de
infrastructuur en het groen. Willen we dat niet allemaal? Daarom zetten we in op een solide 
begroting waar uitgaven inzitten voor kwetsbare groepen en meer kansen voor meer mensen 
in de toekomst.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort.pvda.nl/
Twitter: @PvdAAmersfoort
Facebook: facebook.com/pvdaamersfoort/
Instagram: @pvda_amersfoort
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Pas op de plaats, dat zou D66 sieren
De D66-coalitie is zeer ambitieus gestart. En natuurlijk 
steunt GroenLinks opnieuw de wilde D66-ideeën. Maar de 
coalitie gaat weer volkomen voorbij aan de realiteit, als het 
gaat om de financiën. Er komt een mislukking van 40 tot 50 
miljoen euro in de zaak Vahstal, waarvoor de BPA al jaren 
waarschuwde.

Het is logisch dit gat in de begroting te dichten door het 
plan voor het nieuwe stadhuis in de ijskast te zetten. Een 
nieuw stadhuis (van het gas af, dus all-electric) dat geen 
aannemer gaat bouwen voor 120 miljoen euro. Ambtelijk 
wordt het nieuwe stadhuis veel te laag berekend; de 
zoveelste fuikbeslissing na de verkeerde ambtelijke 
berekening van de Westelijke Ontsluiting. De BPA berekent 
het nieuwe stadhuis in deze opzet op 160 tot 180 miljoen 

euro. Een pas op de plaats met betrekking tot de financiën, beste D66-wethouder en college, 
is dus hard noodzakelijk. Immers, de wereld werkt inmiddels digitaal, in plaats van 850 
ambtenaren ouderwets ‘op een kluitje’.

De BPA wil voorkomen dat de Burger in deze zeer onzekere tijd - zonder uitzicht op een 
oplossing voor wat betreft Oekraïne, de energiecrisis, enzovoort - straks jaren en jaren lang, 
veel te veel onroerendezaakbelasting moet gaan betalen.
En dat er in de jeugdzorg, het sociaal domein, de zwembaden en de bibliotheek zwaar moet 
worden gesneden.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: burgerpartijamersfoort.nl/
Twitter: Fractie_BPA
Facebook: facebook.com/lokalepolitiek/

“No more Blah, Blah, Blah.”.
Afgelopen voorjaar ging Amersfoort naar de stembus. Een grote meerderheid van de Amersfoorters koos voor een groenere 
stad waarin we er voor elkaar zijn. Het resultaat is een ambitieus coalitieakkoord, waarin omzien naar elkaar wordt verbonden 
met de strijd voor een leefbare toekomst. De begroting staat dan ook vol met mooie ambities voor Amersfoort.

En dat is meer dan ooit nodig.

Sinds vorig jaar prijkt aan de zijgevel van het Hof van Duurzaamheid de quote: “No More Blah, Blah, Blah”. Wat GroenLinks 
betreft het credo waarmee wij aan de slag gaan voor Amersfoort in de komende jaren. Want de wereld staat in brand. Meestal 
figuurlijk, soms letterlijk. De zeepbel van het idee dat rampen elders in de wereld ons niet raken, is definitief doorgeprikt. Veel 
Amersfoorters zitten in een maandelijks gevecht om hun rekeningen te betalen. Als we eerder ambitieuzer hadden ingegrepen 
op duurzaamheid en energiebesparing, dan was er veel leed voorkomen. Ook nu is het weer aantrekkelijk om ons alleen op de 
korte termijn te richten. Maar als we nu niet daadkrachtig ingrijpen, zijn de problemen waar veel Amersfoorters nu voor staan 
over tien jaar misschien nog veel groter. De problemen zijn bekend, de oplossingen gelukkig ook. Het is tijd om te kiezen.  
“No More Blah, Blah, Blah”.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort.groenlinks.nl/home
Twitter: @GLAmersfoort
Facebook: facebook.com/GroenLinksAmersfoort/
Instagram: @groenlinks033

CDA Amersfoort: juist nu, omzien naar elkaar
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Tienduizenden Oekraïners én Russen hebben 
al het leven verloren. In Nederland vallen geen bommen, de oorlog is wel voelbaar. Ook 
Amersfoorters lijden onder de energiecrisis, een warm huis is soms niet meer te betalen. En 
door inflatie zijn boodschappen peperduur geworden.

De gemeente is daarom de campagne ‘Geldzorgen in Amersfoort’ gestart. Naast de 
steunmiddelen die we van de Rijksoverheid krijgen, ziet CDA Amersfoort erop toe dat de 
gemeente waar mogelijk ook maatwerk levert.
Voor CDA Amersfoort mag niemand tussen wal en schip vallen. We willen, samen met 
mantelzorgers, buurthuizen, ontmoetingscentra en andere organisaties, er voor iedereen zijn. 
Ons devies: omzien naar elkaar.
In het coalitieakkoord hebben we afgesproken Amersfoort voor iedereen mooier, leefbaarder, 
gezonder en veiliger te maken. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we de Regio 
Amersfoort en het Rijk nodig. En u, inwoners van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Ook in u willen we blijven investeren. Door naar u toe te gaan en te horen wat er in de stad 
leeft, zoals we dat hebben gedaan tijdens de stadsgesprekken. Dat geldt voor deze nieuwe 
ploeg wethouders, en ook de raadsleden van CDA Amersfoort willen er voor u zijn. Want in 
onze stad luisteren we naar elkaar en bieden we zorg waar het nodig is. 

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: cda.nl/utrecht/amersfoort
Twitter: @CDAAmersfoort
Facebook: facebook.com/CdaAmersfoort

Fractie GroenLinks, v.l.n.r.: Freya Sixma (raadslid), Jeroen 
Bulthuis (raadslid), Giel van der Steenhoven (buitengewoon 
fractielid), Youssef El-Messaoudi, Bram Leeuwenkamp 
(fractievoorzitter), Harmen Niemeijer (buitengewoon 
fractielid), Dillian Hos (raadslid, met foto op de laptop),  
Ida Bromberg (raadslid).

CDA Amersfoort, v.l.n.r.: Alex Engbers (raadslid), Ben van Koningsveld (wethouder), Hans-Dieter  
de Smit (raadslid), Angeliek Noortman-Nieuwendijk (raadslid), Micheline Paffen-Zeenni 
(wethouder), Arie den Ouden (raadslid), Jan de van der Schueren (fractievoorzitter).

Hans van Wegen.  
(foto: Annemoon van Hemel).

V.l.n.r.: Rob Smulders, raadslid en (fractievoorzitter), Rachida Issaoui, (raadslid),  
Jan-Herman Koller, (buitengewoon fractielid), Quincy van den Berg, (buitengewoon fractielid), 
Annet de Raadt, (buitengewoon fractielid). Foto’s: Annemoon van Hemel

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort.pvda.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pvdaamersfoort/
https://burgerpartijamersfoort.nl/
https://nl-nl.facebook.com/lokalepolitiek/
https://amersfoort.groenlinks.nl/home
https://facebook.com/GroenLinksAmersfoort/
https://cda.nl/utrecht/amersfoort
https://facebook.com/CdaAmersfoort
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Amersfoort is groot in ambities en menselijk in de uitvoering
In de eerste begroting van het nieuwe college is het 
coalitieakkoord heel goed terug te vinden. 
Met dit akkoord en dus met deze begroting maken we keuzes 
die belangrijk zijn voor nu en voor de volgende generaties. 
De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog, of 
nieuwe uitdagingen deden zich vanaf de zomer al weer voor, 
zoals: asielzoekers die buiten moesten slapen en torenhoge 
energieprijzen. Hoe mooi was het dat de gemeente veertig 
jonge asielzoekers tijdelijk kon huisvesten. En de leden van 
kerkgenootschap ‘Het Kruispunt’ in Vathorst datzelfde aantal 
volwassenen onderdak in hun gebouw heeft gegeven. En nu 
krijgen 45 gezinnen tijdelijk voorrang bij het vinden van een 
woning. 
Maar bedrijven, zoals bakkers, hebben het moeilijk door 
hele hoge energierekeningen. Terwijl een bakker meer is 
dan iemand die brood bakt. We willen daarom niet dat de 
bakker uit ons straatbeeld verdwijnt. Daarom gaan we hen 
wat de ChristenUnie betreft financieel ondersteunen, zoals 

we ook tijdens de coronapandemie veel bedrijven hebben 
ondersteund. 
Wat ons betreft blijven we zo ons best doen om met alle 
ambities die we hebben, heel goed naar de mensen te kijken 
die het moeilijk hebben, en voor hen de juiste keuzes te 
maken. Amersfoort heeft een rijke traditie als stad waar 
mensen naar elkaar omzien. 

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort.christenunie.nl/
Twitter: @CUAmersfoort
Facebook: facebook.com/cuamersfoort/
Instagram: @christenunie.amersfoort

De fractie van de ChristenUnie, v.l.n.r.: Willemijn Felten (fractie-
assistent), Jan Steven Eilander (raadslid), Marcel Koning 
(raadslid), Oeds Willem Miedema (buitengewoon fractielid), 
Hans Bol (fractievoorzitter), Hanske Mulder-van Maanen 
(raadslid).

Stop met uitgeven!
Zoals wij steeds maar weer blijven aangeven kijken wij 
totaal anders naar de stand van de huidige economie 
dan alle andere fracties in de raad. De lokale politiek 
ziet de economie altijd zeer rooskleurig in om maar 
niet te hoeven afschalen in hun ‘duurzame’ ambities 
of prognoses. Zelfs instituten als het IMF zijn een stuk 
realistischer dan ons huidige bestuur. 
Dat wij in een ongekende economische depressie gaan 
storten is voor onze partij meer dan duidelijk.  

Maar in de raad dringt dit blijkbaar niet door. Terwijl de obligatiecrisis al even bezig is, Credit 
Suisse al een injectie van 6 miljard euro heeft gekregen van een centrale bank, centrale banken 
de rentes eigenlijk niet kunnen verhogen en de inflatie al de pan uit rijst.
Dit is duidelijk geen uitweg.
Onze gemeente budgetteert met oogkleppen op. En de inwoners zullen er de dupe van zijn.
Wij zullen blijven hameren op het feit dat alle zeilen bijgezet moeten worden om onze 
inwoners überhaupt de winter door te laten komen.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoortvoorvrijheid.nl/
Twitter: @amersfoortvrij
Facebook: facebook.com/AmersfoortvoorVrijheid/
Instagram: @amersfoortvoorvrijheid

Voor de gewone inwoners
Het overgrote deel van de inwoners van Amersfoort zal zich niet 
herkennen in het beleid, voorgesteld door dit college. Dat baart de 
VVD zorgen. Heeft u een gewoon gezin en een gewone baan waarbij u 
afhankelijk bent van de auto? Of sport u of sporten uw kinderen en mag 
u naar wedstrijden buiten de gemeente waar het ov niet of niet op dat 
tijdstip komt? Dan is dit college er niet voor u! De VVD wil graag dat u 
zelf kunt kiezen hoe u zich veilig en vlot door de stad beweegt; dus geen 
opgelegde deelauto’s die voor gezinnen niet praktisch zijn. Mocht u 
ergens heen willen met uw kinderen waarbij ov geen alternatief is, dan 
wilt u niet met Maxi-Cosi, kinderzitje en/of zitverhoger onder de arm 
op zoek moeten naar een deelauto. Op de fiets naar school moedigen 
we zeker aan, maar dat moet wel veilig. In te veel wijken rijdt er zwaar 
verkeer over de schoolfietsroutes waar kinderen tussendoor moeten 
laveren. De VVD blijft zich inzetten voor die inwoners die de controle 
over hun eigen leven willen, die in een veilige stad willen wonen, die zelf 

willen kiezen welke duurzaamheidsmaatregelen zij nemen en die 
geen last willen hebben van een betuttelende gemeente. 

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort.vvd.nl/
Twitter: @VVDAmersfoort
Facebook: facebook.com/VVDAmersfoort/
Instagram: @vvd_amersfoort

Fractievoorzitter Maarten Flikkema:  
“Deelauto’s zijn lastig voor gezinnen  

met kleine kinderen.”

Alles op alles voor een leefbare aarde
Voor het eerst worden rechten van dieren genoemd 
in de begroting. Dieren hebben recht op een goed 
leven. Volgend jaar komt er een dierenwelzijnsnota, 
waarin staat hoe we rekening houden met het welzijn 
van dieren. Dit is een enorme stap vooruit waar wij 
ontzettend blij mee zijn.

Elk jaar is er 2,5 miljoen euro extra voor natuur en 
bomen. We gaan de stad flink vergroenen en de 
soortenrijkom versterken. Ook werken we verder aan de 
verandering naar duurzame energie. Dit is hard nodig 
en wat de Partij voor de Dieren betreft mag er nog een 
flinke schep bovenop. We moeten al het mogelijke doen 
om de wereld leefbaar te houden.

De ongelijkheid tussen mensen met geld en zonder, 
kunnen we als gemeente helaas niet oplossen. Met de 
minimaregelingen willen we de pijn verzachten. Vanaf 
2023 kunnen minima ook een bijdrage krijgen voor 

dierenartskosten. Zo worden huisdieren niet de dupe van de stijgende energierekening. Hoe 
we omgaan met dieren zegt veel over ons als samenleving. Het bepaalt ook onze toekomst. 
Want de mens is, net als alle andere dieren, afhankelijk van de natuur. Als we opkomen voor 
dieren, natuur en klimaat, komen we in feite op voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: amersfoort.partijvoordedieren.nl/
Twitter: @PvdDAmersfoort
Facebook: facebook.com/PvdDAmersfoort/
Instagram: @pvddamersfoort

Beste inwoners,
Amersfoorters hebben last van dure 
boodschappen, dure brandstof en enorme 
hoge energiekosten. We moeten op 
het gebied van armoede alles doen om 
te voorkomen dat inwoners langdurig 
beneden het bestaansminimum moeten 
functioneren. Daarnaast is de woningnood 
nog steeds erg hoog en zijn woningen 
onbetaalbaar. Aankomende jaren gaat Beter 
Amersfoort zich hardmaken voor de volgende 
oplossingen: 
1.  Hulp bij energiearmoede. Niet alleen als 

je in de bijstand zit maar ook als je een 
modaal inkomen hebt.

2.  Voorrang voor Amersfoorters bij huur- en koopwoningen, zeker voor jongeren die hier zijn 
geboren. 

3.  Veel sociale koopwoningen tot twee ton.
4.  Snel, veel tijdelijke woningen bouwen om de woningnood op te lossen.
5.  Het nieuwe stadhuis moet kleiner of op een andere manier.
6.  Forse verbeteringen in de jeugdhulp/jeugdbescherming.
7.  Mantelzorgers en vrijwilligers goed ondersteunen en waarderen.
8.  Sloop geen oude volksbuurten als men daar gelukkig woont. Vaak is hier een grote sociale 

cohesie, men helpt elkaar, dat is onbetaalbaar.
9.  Niet bouwen in parken met een recreatieve functie. Zij zijn belangrijk in corona lockdowns. 
10.  Betere participatie, onder andere door een gelote burgerraad en ombudsfunctie.

De partij volgen of contact opnemen kan via:
Website: beteramersfoort.nl/
Facebook: facebook.com/BeterAmersfoort/
Instagram: @beteramersfoort

De fractie van Amersfoort voor Vrijheid, v.l.n.r.: 
Sylvia de Boer (buitengewoon fractielid), Tom van 
Lamoen (fractievoorzitter), Sylvie van der Voort-Lazet 
(buitengewoon fractielid).

De fractie van Partij voor 
de Dieren, v.l.n.r.: Natanja 
Vreugdenhil (raadslid), Christian 
van Barneveld (fractievoorzitter).

De fractie van Beter Amersfoort, v.l.n.r.: 
Ina Vijzelman-Waarheid (buitengewoon 
fractielid), Emile Arnold (raadslid),  
Henk Pijper (buitengewoon fractielid).

https://amersfoort.christenunie.nl/
https://nl-nl.facebook.com/cuamersfoort/
https://amersfoortvoorvrijheid.nl/
https://facebook.com/AmersfoortvoorVrijheid/
https://amersfoort.vvd.nl/
https://nl-nl.facebook.com/VVDAmersfoort/
https://amersfoort.partijvoordedieren.nl/
https://facebook.com/PvdDAmersfoort/
https://beteramersfoort.nl/
https://facebook.com/BeterAmersfoort/

