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Aanmelden voor informatiemarkt Amersfoort Aangenaam
Drie keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe 
inwoners: Amersfoort Aangenaam. Dat gebeurt ook weer op zaterdag 17 
december 2022. Nieuwe inwoners maken dan kennis met de stad en met 
het gemeentebestuur. Organisaties en initiatieven uit de stad kunnen zich 
presenteren op de informatiemarkt. 

De informatiemarkt is een 
vast onderdeel van Amersfoort 
Aangenaam. Misschien is het voor 
u of uw organisatie ook interessant
om aan deze markt mee te doen. 
U kunt dan ongeveer 250 nieuwe 
inwoners van Amersfoort vertellen 
over uw organisatie en wat u voor 
hen kunt betekenen.

Locatie
De informatiemarkt is op 17 
december tussen 15.00 en 16.00 
uur in de Sint-Joriskerk op Hof 
1. De opbouw van de markt is 

tussen 14.00 en 14.45 uur. Voor 
elke deelnemer aan de markt is 
een tafel of een deel van een tafel 
beschikbaar voor uw presentatie-
materiaal en andere spullen. 

Aanmelden voor informatiemarkt
Wilt u ook een plek op de 
informatiemarkt van Amersfoort 
Aangenaam? Meldt u zich dan vóór 
11 december 2022 aan door een 
e-mail te sturen naar 
aangenaam@amersfoort.nl. 
Bezoekers van de informatiemarkt
hoeven zich niet aan te melden.

Binnenstad krijgt vaste parkeerplekken voor de deelfiets en -scooter
Vanaf half januari 2023 mogen deelscooters en deelfietsen in de binnenstad alleen nog op speciale 
vaste plekken neergezet worden. Zo willen we zorgen voor toegankelijke stoepen en minder 
overlast, en willen we de binnenstad van Amersfoort goed bereikbaar houden.

Amersfoort groeit. Daarmee ook het aantal 
fietsen, scooters en auto’s. Door deze voertuigen 
met elkaar te delen, zijn er minder nodig. Zo 
is er meer ruimte op straat en meer plek voor 
woningen, groen en speelplaatsen. Sinds 
november 2021 zijn er deelscooters in de stad en 
sinds januari 2022 ook deelfietsen. Veel mensen 
gebruiken de deelscooters en deelfietsen. Maar 
er zijn ook mensen die er last van hebben. 
Want deze voertuigen staan soms in de weg 
op bijvoorbeeld stoepen of voor ingangen. De 
gemeente Amersfoort wil dit veranderen door 
vaste parkeerplekken voor deelscooters en 
deelfietsen te realiseren in de binnenstad.

Alleen parkeren op die locaties
In januari gaan we deze plekken in de binnenstad 
aangeven met klinkers, een bord en een speciale 
tegel. Via de app van de aanbieder van de 
deelfiets en deelscooter kunnen gebruikers dan 
alleen nog het voertuig parkeren op die locaties. 
Op www.amersfoort.nl/deelvervoer kunt u zien 
waar de parkeerplekken exact komen. Vanaf half 
januari 2023 mogen deze plekken alleen worden 
gebruikt voor het parkeren van deelscooters en 
deelfietsen.

Locaties vaste parkeerplekken 
Er komen achttien vaste parkeerplekken, 
verspreid over de binnenstad. Per locatie is 
ruimte voor variërend 4 tot 10 deelvoertuigen. 
Tussen de locaties zit tweehonderd tot 
driehonderd meter. Dat is de afstand die 
mensen bereid zijn te lopen naar een deelfiets 
of deelscooter. De ruimte in de binnenstad is 
beperkt. Het vinden van geschikte locaties is 
daardoor lastig. Bij de keuze voor de locaties is 
rekening gehouden met het verminderen van de 
parkeerdruk van reguliere fietsen, uiteraard de 
toegankelijkheid en de uitstraling van de stad. 

Meer weten over deelvervoer? Kijk op www.
amersfoort.nl/deelvervoer

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.

https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
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Inloopspreekuur voor vragen over reizen met  

het openbaar vervoer

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer (OV)? Kom dan langs op 
het OV-inloopspreekuur op donderdag 1 december in De Koperhorst.

OV-ambassadeurs geven uitleg over reizen met de trein en bus en beantwoorden uw 
vragen. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een OV-chipkaart, het verlengen van een 
abonnement en over reizen op zogenoemde ‘keuzedagen’. Deze inloopspreekuren zijn gratis 
en aanmelden is niet nodig. 

OV-inloopspreekuur De Koperhorst 
Donderdag 1 december, 14.00 tot 15.30 uur
De Koperhorst, Paladijnenweg 275, Amersfoort

Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs. 
Dit kan op werkdagen van 10.00–12.00 uur op telefoonnummer 033 – 208 23 80.   

Meer informatie
Reizen met het openbaar 
vervoer is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. 
De gemeentes Baarn, 
Amersfoort, Woudenberg 
en Soest vinden het 
belangrijk dat iedereen 
veilig en gemakkelijk met 
het openbaar vervoer kan 
reizen. 
 
Meer informatie vindt u op 
www.doemeemethetov.nl

(Foto: Doe mee met het OV)

Voorpremière documentaire BELAAGD 
In het kader van de campagne Geweld tegen meisjes en vrouwen, zijn 
Amersfoortse inwoners vanaf 15 jaar op 30 november uitgenodigd om te kijken 
naar de voorpremière van de documentaire BELAAGD in theater De Lieve Vrouw. In 
de documentaire doen allerlei vrouwen een boekje open over hun ervaringen met 
seksisme, geweld en vrouwenhaat. Te zien is hoe ze daarmee omgaan en hoe de 
ervaringen hun leven veranderen. 

Aansluitend is er een gesprek waarbij de burgemeester, een jongerenwerker en een 
professional van de vrouwenopvang de documentaire bespreken met de bezoekers. 
Ook in Nederland hebben veel vrouwen te maken met seksuele intimidatie en 
(fysiek en geestelijk) geweld. Dit gebeurt ook onder jongeren, waardoor jonge 
meiden zich bijvoorbeeld niet veilig voelen tijdens het uitgaan. Dat is niet de 
bedoeling. Daarom is het belangrijk om onveiligheid bespreekbaar te maken. 
Daarvoor werkt de gemeente samen met het onderwijs en met professionals.

Orange the World
De publiekscampagne geweld tegen meisjes en vrouwen is ontstaan vanuit de 
campagne ‘Orange the World’ van de Verenigde Naties. Wereldwijd krijgt één op de 
drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen 
en meisjes. 

Meer weten
De documentaire BELAAGD, met aansluitend een panelgesprek, is voor iedereen vanaf 15 jaar te zien op 30 november van 
19.30 – 21.30 uur in theater de Lieve Vrouw. Een kaartje kost 50 cent, inclusief drankje en is te bestellen via www.lievevrouw.nl  
(ga naar Film en zoek op trefwoord Belaagd).

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 Werk/Hinder Wanneer

Arabische Zee Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 9 december.

Caraïben Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

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.

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.

Holkerweg en 
Kattenbroekerweg (brugdek)

Werkzaamheden aan het brugdek. 24 november 20.00 
tot 25 november 
4.00 uur.
25 november 20.00 
tot 26 november 
4.00 uur.

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023.

Kamerlingh Onnesstraat en 
omliggende straten

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half december.

Lient en Leilat Wegwerkzaamheden. t/m 2 december.

Meridiaan - Orion Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

t/m 23 november.

Monnikenpad Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

24 november.

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 23 december.

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en Engweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023.

Queekhoven ter hoogte 
van Somersbergen en 
Spruitenburg

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 2 december.

Spaarnestraat ter hoogte van 
nummer 65

Weg afgesloten in verband met kraan 
op de weg.

23 november.

Valkestraat ter hoogte van 
nummer 23

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

 28 november.

Verhoevenstraat ter hoogte 
van nummer 44

Weg afgesloten in verband met kraan 
op de weg.

2 december.

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 
2023.

Zevenhuizerstraat (tussen 
rotonde Van Boetzelaerlaan 
en Kraailandhof/Esdoornlaan)

Rioleringswerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 25 november.

Informatie, advies en financieringsmogelijkheden 
voor ondernemers 
De gemeente biedt hulp aan mensen met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep die 
(tijdelijk) niet meer kunnen rondkomen. Het Team Zelfstandigen van de gemeente kan 
advies geven en soms ook financiële ondersteuning bieden. 

Als ondernemers kunt u om verschillende redenen contact opnemen. Bijvoorbeeld omdat 
u schulden heeft, of dreigt te krijgen. Of omdat u in moeilijke tijden verkeert en uw bedrijf 
wilt afbouwen of beëindigen. Het Team Zelfstandigen van de gemeente Amersfoort kan 
u wellicht helpen. Zij bieden u informatie en advies en als u aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, kunt u ook financiële ondersteuning krijgen. 

Team Zelfstandigen 
Het Team Zelfstandigen van de gemeente Amersfoort bestaat uit medewerkers die veel 
ervaring hebben met het ondersteunen en op weg helpen van zelfstandig ondernemers. 
Bij het starten van een bedrijf, het voortzetten van een bedrijf in moeilijke tijden en het 
afbouwen en beëindigen van een bedrijf. Bel het Team Zelfstandigen voor informatie of 
maak een afspraak. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via 
telefoonnummer 14 033. Of doe de check op www.amersfoort.nl/teamzelfstandigen.

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
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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

Hoe maken we de stad groener? 
Die vraag staat centraal tijdens de 10e avond Groenvisie 
in Vogelvlucht (woensdagavond 7 december). Tijdens de 
avonden Groenvisie in Vogelvlucht spreken bewoners, 
groene organisaties, raadsleden en ambtenaren met 
elkaar over het vergroenen van Amersfoort. Deze avond 
verzamelen we  ideeën en activiteiten die een plek moeten 
krijgen in één van de drie plannen over vergroening die 
de gemeente Amersfoort momenteel schrijft. Iedereen is 
welkom om mee te denken en te praten. 

Tijdens de vorige Groenvisie-avond inventariseerden we 
kansen voor vergroening vanuit het coalitieakkoord. Dat 
leverde een mooie waaier op van zowel abstracte als 
concrete ideeën. Deze avond gebruiken we om deze ideeën 

een plek te geven in drie plannen die de gemeente aan het 
maken is: een uitvoeringsplan voor de  groenvisie 2023, 
het biodiversiteitsplan en een integraal programma groen-
blauwe stad.

Programma
We beginnen met een overzicht: hoe ver zijn we met deze 
plannen, hoe gaat het verder en wat willen we deze avond 
ophalen. 
Voor het uitvoeringsplan gaat het om concrete projecten 
en initiatieven die in 2023 in uitvoering kunnen. Voor het 
biodiversiteitsplan om de thema’s en activiteiten die in 
ieder geval een plek moeten krijgen in het plan. En voor 
het integrale programma bespreken we onder andere 

de indicatoren waarmee we later het succes van het 
programma kunnen meten. 
De tweede helft van de avond gebruiken we om per plan 
verder te praten.

Aanmelden en meer informatie
Tijd: woensdag 7 december, 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan 
Aanmelden kan via groenestad@amersfoort.nl. U kunt ook 
vanaf 18.00 uur een hapje mee-eten. Geef dit dan aan bij de 
aanmelding. 

Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda/
groenvisie-vogelvlucht-10

Start levering bomen uit bomenactie
Sinds maandag 21 november ontvangen inwoners hun bestelde gratis boom. In het voorjaar stelde de 
gemeente voor het derde jaar 1000 gratis bomen beschikbaar. Op basis van de grootte van hun tuin 
en de ligging kon een keuze gemaakt worden uit een assortiment. Elk adres in Amersfoort, Hoogland, 
Hooglanderveen en Stoutenburg Noord mag eens in de 5 jaar een aanvraag doen.

Er zijn in 2022 in totaal 793 bomen aangevraagd. De levering aan huis duurt in totaal drie weken en 
gebeurt op soort. De aanvragers ontvingen begin deze maand bericht wanneer ze aan de beurt zijn.
Met deze bomenactie wil de gemeente inwoners stimuleren om ook een boom te planten in de eigen 
tuin. Dat is samen met de bomen die er in de openbare ruimte staan goed voor de leefbaarheid in 
de stad. Bomen nemen bijvoorbeeld CO2 op en ademen zuurstof uit. Ook filteren bomen de lucht 
van bijvoorbeeld fijnstof, dempen ze geluid, helpen ze wateroverlast te voorkomen en zijn ze heel 
belangrijk voor de biodiversiteit. Een boom in de tuin werkt ook verkoelend, omdat het zorgt voor vocht 
in de lucht en schaduw. 

Carlijn en Marc ontvingen vorig jaar een boom en zijn daar erg blij mee.

Doe mee(r) met zelfbeheer!
Op 18 oktober was er in Het Groene Huis een thema-avond over zelfbeheer in de openbare 
ruimte. Er waren zo’n 40 bewoners en andere betrokkenen van 20 zelfbeheerplekken 
aanwezig. Zij inspireerden elkaar en wisselden ervaringen uit. Ook gaven ze de gemeente tips 
voor het ondersteunen van zelfbeheer.

Over de Buurnatuurtuin in Hoogland en het ABC-pleintje in Schothorst vertelden de bewoners 
enthousiast wat er is bereikt en hoe dat is gegaan. Vooral de overeenkomsten vielen op. In 
het begin kostte het initiatief veel tijd en aandacht: om goede plannen te maken, buren te 
betrekken én natuurlijk de uitvoering. Gelukkig kregen de bewoners hulp via de gemeente. Nu 
de planten eenmaal zijn aangeslagen, valt het beheer wel mee. Bovendien is het de moeite 
waard: de bewoners en hun buren zijn blij met meer groen en natuur in hun buurt en met de 
nieuwe onderlinge contacten en gezelligheid.

Hulp van de gemeente
Ook hebben de bewoners besproken hoe de gemeente hen nog beter kan ondersteunen. Wat 
al goed gaat is dat de wijkbeheerders en adviseurs van de gemeente echt met de wensen en 
behoeften van bewoners meedenken. Het lukt ook om samen goede afspraken op maat te 
maken. Bovendien worden voor grotere initiatieven deskundige ontwerpers ingeschakeld. 
Wel kan de gemeente extra helpen door te zorgen voor een platform waar bewoners met 
een zelfbeheerplek of -idee elkaar, inspiratie en handige stappenplannen kunnen vinden. Die 
ideeën worden nu uitgewerkt.

Ook aan de slag met zelfbeheer
Wilt u zelf of met anderen een stuk( je) openbare ruimte beheren? Het uitgangspunt van 
de gemeente is: Ja, graag. Bel de gemeente via telefoonnummer 14 033 en vraag naar de 
wijkbeheerder van uw buurt. U kunt ook een melding maken via het Meldpunt Woonomgeving 
(kies voor Groen > zelfbeheer), dan neemt de wijkbeheerder contact met u op.

Buurnatuurtuin Hoogland.
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Kerstmarkt bij Kringloopcentrum 
Amersfoort
zondag 27 november 11.00 tot 16.00 uur
Zwaaikom 21, Amersfoort
Gratis
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Meewerkdag Natuurtuin Liendert 
zaterdag 3 december 9.30 tot 16.30 uur
Natuurtuin Liendert
hoek Wiekslag / Wielewaalstraat. 
Gratis 
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Sibbezondag ‘Leer bewerken’
zondag 4 december 13.00 tot 17.00 uur
Middeleeuws Erf de Bergkamp, 
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Gratis
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Groenvisie in Vogelvlucht 10
woensdag 7 december 19.00 tot 21.15 uur
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
Gratis
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Vikingzondag ‘Joelfeest’
zaterdag 17 en zondag 18 december  12.00 
tot 16.00 uur
Middeleeuws Erf de Bergkamp
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Gratis  
hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Groene Agenda

Nationale Boomfeestdag
Op 16 november was het Nationale Boomfeestdag. Johnas van Lammeren, 
wethouder Duurzame Leefomgeving, plantte samen met leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Bieshaar 200 bomen op de groenstrook aan de 
Bieshaarlaan in Hoogland.

Een boomadviseur van de gemeente vertelde vooraf in de klas over het nut 
van bomen en het belang van een goede groeiplaats voor nieuwe bomen. Met 
de boomfeestdag wil Stichting Nationale Boomfeestdag ook aan kinderen 
doorgeven hoe belangrijk bomen zijn voor een duurzame leefomgeving. 

Kinderen van school De Bieshaar planten samen met de wethouder  
200 bomen aan de Bieshaarlaan. (foto: Magda Farfara)

Bladcompost, goud voor de tuin
Van herfstbladeren is eenvoudig zelf compost te maken. Het wat zachtere blad is het 
meest geschikt, want dit verteert het snelst. 

Hoe maak je bladcompost
Verzamel de bladeren in een grote zak, liefst wat vochtig blad. Druk het stevig aan. Maak 
een paar gaatjes onderin de zak en zet ergens (onopvallend) in de tuin. Na ongeveer een 
jaar is het gezond bladcompost, dat u kunt gebruiken in de tuin: als bodemverbeteraar of 
als mulchlaag.

Meer tuintips vindt u op www.amersfoortrainproof.nl/tips
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Amersfoort zoekt een kinderburgemeester!
Burgemeester Bolsius van Amersfoort zoekt er een belangrijke hulp bij: een kinderburgemeester! De kinderburgemeester 
vertegenwoordigt de kinderen van alle basisscholen en geeft de kinderen een stem. Alle kinderen in Amersfoort die nu in 
groep 7 zitten mogen solliciteren op de baan van eerste kinderburgemeester van Amersfoort. De kinderburgemeester zal in 
maart 2023 worden aangesteld voor een periode van een jaar.

Burgemeester Bolsius deed afgelopen zondag een video-
oproep dat hij als burgemeester wel wat hulp kan gebruiken. 
Er wonen namelijk heel wat kinderen in Amersfoort, 
Hoogland en Hooglanderveen. “Ik vind het belangrijk dat 
kinderen in onze gemeente een stem hebben. Dat hun 
stem op het stadhuis beter gehoord wordt. Kinderen weten 
zelf namelijk het beste wat zij nodig hebben of zouden 
willen veranderen in hun wijk of buurt. Een mooi voorbeeld 
van kinderparticipatie, dat zijn de kinderwijkraden die 
Amersfoort al heeft. En waarvan er een paar in oprichting 
zijn. Fantastisch om te zien hoe kinderen betrokken zijn 
bij hun wijk en met goede ideeën komen. Bijvoorbeeld de 
aanleg van een nieuwe speelplek of om de wijk schoner 
te maken. De kinderburgemeester kan straks de kinderen 
vertegenwoordigen en samen met de kinderwijkraden 
optrekken om al die mooie ideeën en wensen te laten 
doorklinken op het stadhuis.”  

Kinderrechten
Dat Amersfoort juist nu bekend maakt een 
kinderburgemeester te zoeken is geen toeval. Het was zondag 
20 november 2022, de Internationale dag van de rechten van 
het kind. Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag erkent dat 
ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht 
om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door 
wordt geraakt. “Kinderen zijn de toekomstige bewoners en 
gebruikers van Amersfoort. Samen met de kinderwijkraden 
die er in de stad al zijn, kan de kinderburgemeester opkomen 
voor de belangen van kinderen en praten met de gemeente 
over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn.” 
Raadslid Youssef El-Messaoudi (GroenLinks) maakte zich 
er hard voor dat er in Amersfoort een kinderburgemeester 
komt en diende daarom in de vorige raadsperiode de motie 
Kinderburgemeester in. Een motie die door vrijwel alle 
fracties in de raad werd ondersteund. “ Kinderen kunnen door 

middel van kinderwijkraden en een kinderburgemeester meer 
leren over democratie, participatie, politiek, de gemeente 
en hun eigen rechten. En de gemeenteraad en het college 
door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester 
en kinderwijkraden weer meer leren over hoe kinderen 
de stad zien en wat zij belangrijk vinden. Dat helpt ons als 
wij nadenken en beslissen over onderwerpen die kinderen 
aangaan, denk bijvoorbeeld aan plekken om te spelen, veilig 
naar school kunnen fietsen en een schone buurt.” 

Wat gaat de kinderburgemeester doen? 
De toekomstige kinderburgemeester praat met kinderen en 
kinderwijkraden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 
Praat met de mensen die belangrijke beslissingen nemen 
over Amersfoort en zet de ideeën en wensen van kinderen 
bij hen op de kaart. De kinderburgemeester gaat ook samen 
met de burgemeester of wethouders naar activiteiten 
die voor kinderen belangrijk zijn, bijvoorbeeld de opening 
van een speelplek met speeltoestellen voor kinderen met 
een beperking, of een actie van kinderen op een school 
om speelgoed op te halen voor Oekraïense kinderen, of de 
sinterklaasintocht. 

Wie zoeken we? 
Een kind dat goed kan luisteren naar de meningen en wensen 
van kinderen. Die het leuk vindt om die wensen en ideeën 
binnen de gemeente op de kaart zetten bij de mensen die 
belangrijke beslissingen over de gemeente nemen. Een kind 
dat niet bang is om een eigen mening te geven en het leuk 
vindt om voor een groep mensen te staan om hen iets te 
vertellen. 

Solliciteren
Kinderen kunnen zich tot uiterlijk 6 januari 2023 verkiesbaar 
stellen voor de functie van kinderburgemeester via de 
website van de gemeenteraad Amersfoort. Zij moeten 
hiervoor wel toestemming krijgen van hun ouder(s)/
verzorger(s). Daarnaast is het van belang dat het kind in 
Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen woont en in groep 
7 zit. De gekozen kinderburgemeester gaat van april 2023 
tot en met maart 2024 aan de slag en zal dan inmiddels in 
groep 8 zitten. Uit alle inzendingen worden kinderen gekozen 
die zichzelf mogen presenteren op het stadhuis, waarna een 
kinderjury de kinderburgemeester kiest.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website 
amersfoort.nl/kinderburgemeester of mail naar 
kinderburgemeester@amersfoort.nl.

Het Knarrenhof en sociaal ondernemen op Het Plein van 29 november (19.15 uur)

Het Plein is de informatiemarkt van gemeenteraad Amersfoort voor inwoners, organisaties en bedrijven. Voor 29 november zijn 
er drie onderwerpen aangemeld: het Knarrenhof, sociale onderneming: ‘Value Connect’ en het eigen verhaal van Amersfoort. 

Het Plein wordt gehouden van 19.15 tot 19.45 uur, op de vide voor de Raadzaal, in het stadhuis. 
Op de informatiemarkt vraagt een inwoner aandacht voor Knarrenhofjes en het realiseren van 
meer ouderenwoningen. Een andere bewoner wil aan de slag met het oprichten van een netwerk 
voor sociaal ondernemen in Amersfoort. Door Amersfoort te verbinden met goede voorbeelden 
en initiatieven uit andere regio’s. Ook op Het Plein: een nieuw beeldmerk waarmee inwoners, 
organisaties en bedrijven hun eigen verhaal van Amersfoort kunnen vertellen. 

Wilt u ook uw idee, plannen en/of ambities voor de stad delen met de raadsleden?  
Meld u aan voor Het Plein bij de raadsgriffie op telefoonnummer: 033-469 43 79 of e-mail:  
gemeenteraad@amersfoort.nl.

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

Lees verder op de volgende pagina >>

Bron: Nederlands Genootschap van Kinderburgemeester

De agenda van de gemeenteraad op 29 november   
Benoeming leden raadscommissies en herontwikkeling oude rechtbank 

Op dinsdagavond 29 november komt de gemeenteraad vanaf 19.00 uur bijeen voor de raadsavond De Raad, met 
de raadsvergadering Het Besluit, de Actualiteitenraad en informatiemarkt Het Plein. Per 1 januari 2023 zal de raad 
gaan vergaderen in vier raadscommissies. Daarvoor worden tijdens deze raadsvergadering de commissieleden en 
voorzitters benoemd. De raad besluit ook over kaders voor de herontwikkeling van de oude rechtbank en over het 
kwijtschelden van de huur voor Scholen in de Kunst.

Vergadering volgen

De Actualiteitenraad en de raadsvergadering worden in de 
Raadzaal gehouden. U kunt de avond bijwonen vanaf de 
publieke tribunes. U kunt daarnaast de raadsvergadering 
en de Actualiteitenraad 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 agenda met de vergaderstukken 
(zie paperclips). 

(foto: Annemoon van Hemel)

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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De nieuwe manier van vergaderen door de gemeenteraad

 Vanaf 1 januari gaat de raad vergaderen in vier vaste en themagerichte raadscommissies: de commissie Omgeving, 
Sociaal, Bestuur en Bedrijvigheid. Dat betekent een nieuwe manier van vergaderen. Sinds 2005 vergaderen de raadsleden 
in de zogenaamde Ronde-vergaderingen: aparte vergaderingen over één bepaald onderwerp, soms negen op een avond. 
Maarten Flikkema, voorzitter van het presidium (zeg maar het dagelijks bestuur van de raad), vertelt waarom dat nu gaat 
veranderen en wat dat betekent.

Waarom deze verandering van de 
vergadervorm?
“We werken nu met de 
zogenaamde Ronde-vergaderingen, 
waarin in elke Ronde-vergadering 
één onderwerp wordt besproken 
dat binnen een bepaalde tijd 
moet worden afgerond. We 
hebben daarin vier smaken: om 
de mening van raadsleden te 
peilen, ter informatie, in de vorm 
van een rondetafelgesprek met 

genodigden of als voorbereiding op een besluit van de raad. 
Die vormen blijven straks binnen de raadscommissies ook 
bestaan, maar we merkten dat de manier waarop het nu 
georganiseerd is, niet werkte zoals we dat graag wilden. Nu 
gebeurt het dat er op één vergaderavond veel verschillende 
onderwerpen dus op vier verschillende manieren kunnen 
worden behandeld. Per Ronde-vergadering zijn er dan ook 
nog verschillende fractiewoordvoerders. Hierdoor kent een 
vergaderavond veel wisselingen en weinig samenhang. Tel 
daarbij op dat er vaak niet genoeg tijd was en is om een 
onderwerp af te ronden; hierdoor komt er ook niet altijd 
het gewenste debat of een goede discussie op gang.”

Waar moet de nieuwe manier van vergaderen voor gaan 
zorgen?
“Het vergaderen in vier vaste, themagerichte commissies 
moet ervoor gaan zorgen dat het besluitvormingsproces 
in de raad verbetert. Met de nieuwe vergadermethode 
komt er meer structuur aan het op de agenda zetten en 
bespreken van de onderwerpen. De onderwerpen die met 
elkaar te maken hebben, worden in dezelfde commissie, 
met steeds dezelfde commissieleden, besproken. In 
de commissie Sociaal worden bijvoorbeeld straks alle 
onderwerpen besproken die te maken hebben met 
zorg en ondersteuning van inwoners, met onderwijs, 
diversiteit, inburgering, enzovoort. Dit zal zorgen voor meer 
samenhang.”

Wat vinden de raadsleden en buitengewoon fractieleden 
van de nieuwe vorm? 
“Raadsleden hebben met gemengde gevoelens gereageerd. 
Niet iedereen was meteen razend enthousiast. Er is ook 
zorg. Wat uiteraard niet zo vreemd is. We vergaderen al 
jaren op de manier zoals we dat nu doen. Het zal tijd nodig 
hebben om deze gewoonte los te laten om de nieuwe 
methode eigen te maken. Ook wordt van de raadsleden 
gevraagd om hun agenda op dinsdagmiddag te reserveren 
voor de vergadering. Want we gaan eerder vergaderen. De 

commissie Omgeving zal gemiddeld twee keer in de maand 
om 15.00 uur starten. De raadsvergadering zal voortaan 
ook om 15.00 uur starten. Dat is een grote verandering, 
omdat we gewend zijn om op dinsdagavond te vergaderen. 
Dit zal voor een aantal raadsleden een uitdaging zijn om 
het met hun werk te plooien, raadslid zijn is nou eenmaal 
een bijbaan. De nieuwe vergaderorde gaan we in het 
komende jaar natuurlijk ook uitgebreid met alle raadsleden 
evalueren.”

Wat betekent het nieuwe vergaderen voor de inwoners van 
Amersfoort?
“De vergadertijden veranderen. De commissie Omgeving 
en de raadsvergadering beginnen dus al om 15.00 uur en 
gaan in de avond door. En als een commissie vergadert 
dan staan straks meerdere onderwerpen op de agenda 
die besproken worden en niet meer één onderwerp. Een 
andere grote verandering is de inspraak. Inwoners kunnen 
gewoon blijven inspreken in een commissievergadering. 
Dat zal aan het begin van een commissievergadering zijn 
en mag over alles gaan wat die commissie betreft. Een 
onderwerp hoeft dus niet meer specifiek op de agenda 
te staan. De momenten voor inspreken worden daarmee 
duidelijker en gestructureerd. Dat maakt het makkelijker 
om over specifieke onderwerpen te discussiëren. We zijn 
erg blij om te zien hoe betrokken onze inwoners zijn en 
willen dit graag ook zo houden en blijven zien. We doen 
daarom onze uiterste best om de inwoners ruimte te 
geven om hun ideeën en meningen met ons te delen. Het 
is belangrijk dat inwoners gehoord en gezien worden en 
begrijpen waarom we bepaalde besluiten nemen. In het 
belang van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en de 
inwoners.”

Raadsleden overleggen tijdens een schorsing in de 
raadsvergadering van 6 september. Toen nam de raad een 
besluit over de invulling van raadscommissies. Op de foto 
v.l.n.r.: Jeroen Bulthuis, Tom van Lamoen en Hugo Kruyt
(foto: Annemoon van Hemel).

Ontwikkelkader oude rechtbank

De gemeente Amersfoort is sinds 2017 eigenaar van de 
oude rechtbank, tegenover Amersfoort centraal. In de 
Visie Stadshart (2018) staat dat het vervallen gebouw 
moet worden herontwikkeld tot een iconisch visitekaartje 
van Amersfoort. De gemeente organiseert een openbare 
verkoopprocedure. Daarvoor is een ontwikkelkader 
opgesteld. De raad neemt daar een besluit over.  

In het ontwikkelkader staat de ambitie voor de toekomst 
van de locatie. Dit ontwikkelkader biedt duidelijkheid over 
de mogelijke functies, de stedenbouwkundige contouren, 
ontsluiting/ parkeren en duurzaamheidseisen. Ook staat in 
het kader dat bij de herontwikkeling rekening moet worden 
gehouden met de groene, lommerrijke woonwijk van De Berg 
die achter de locatie ligt. 

Afwegingskader bestemmingsplan 
internetwinkels en dark stores met 
flitsbezorging

Sinds 2021 ‘winnen’ flitsbezorgdiensten en daarmee 
de zogenoemde ‘dark stores’ - winkels voor online 
winkelen steeds meer terrein in steden. Dit veroorzaakt 
meer overlast dan bij andere winkels het geval is. 
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
internetwinkels en darkstores met (flits)bezorging’ 
waarover de raad een besluit neemt, biedt de 
mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor een 
winkel van dit type. 

De gemeente kijkt dan bij een vergunningaanvraag 
of de locatie geschikt is voor de vestiging van een 
flitsbezorgwinkel. Als aan aanvullende eisen wordt 
voldaan (daarvoor is een afwegingskader gemaakt) kan 
worden afgeweken van het verbod voor het vestigen 
van een flitsbezorger. Zo houdt de gemeente grip op de 
plekken waar dark stores worden geopend. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Benoeming raadscommissieleden en 
raadscommissievoorzitters

De gemeenteraad gaat vergaderen met vier vaste 
commissies: de commissie Omgeving, Sociaal, Bestuur 
en Bedrijvigheid. Dit raadsbesluit regelt de benoeming 
van alle raadscommissieleden en voorzitters voor de 
commissies. Zie ook het interview met de voorzitter van 
het presidium hiernaast. 

Om het besluitvormingsproces voor de raadsleden te 
verbeteren, heeft de raad in februari van dit jaar besloten 
het vergadersysteem te wijzigen. De raad gaat per  
1 januari 2023 vergaderen in vier vaste en themagerichte 
raadscommissies. Er zullen dus geen zogenaamde Ronde-
vergaderingen meer zijn. Dit raadsbesluit regelt de 
benoeming van de leden van de vier commissies en de 
benoeming van de commissievoorzitters. Op 6 september 
2022 heeft de gemeenteraad besloten tot het verder 
invullen en invoeren van de raadscommissies en werden 
de inhoud en procedureregels geregeld (o.a. vaststellen 
van (gewijzigde) verordeningen).

Commissieleden - dat zijn de raadsleden en/of de 
buitengewoon fractieleden - worden voorgedragen door 
de fracties. Alle raads- en commissieleden kunnen straks 
ook als vervanger in andere commissies het woord voeren, 
dat is geregeld in de Verordening op de raadscommissies 
2022. 

Raadsvergadering Het Besluit 29 november (19.45 uur)

Maarten Flikkema, 
voorzitter presidium.  

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

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
realisatie zes Tiny Houses Curaçaolaan 49: Er is een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen 
van zes tijdelijke Tiny Houses aan de Curaçaolaan 49. Het 
bouwplan past nu niet binnen de regels van het geldende 
bestemmingsplan. Met de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen geeft de raad aan geen bedenkingen te 
hebben tegen het bouwplan.

•  Verklaring van geen bedenkingen ecologische 
verbindingszone tussen Landgoed Stoutenburg en 
Ir. Juliusput: Op 1 november 2021 is door Stichting 
Het Utrechtse Landschap een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag gaat 
over de herinrichting van vier percelen tussen Landgoed 
Stoutenburg en de Ir. Juliusput, waarbij voormalige 
agrarische percelen worden ontwikkeld naar nat 
schraalland en rijk gemengd loofbos. Daarvoor moet het 
bestemmingsplan gewijzigd worden (via een zogenaamd 

Wabo- projectbesluit). De gemeenteraad heeft op 31 
mei 2022 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
afgegeven. De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben ter 
inzage gelegen. In deze periode is 1 officiële reactie 
(zienswijze) binnengekomen. Dit leidt niet tot een ander 
besluit. Daarom vraagt het college de raad nu een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

•  Instellen gebiedsexploitatie Hoefkwartier: Om 
Hoefkwartier te transformeren naar een duurzaam, 
levendige en diverse stadswijk heeft de raad op 
10 september 2019 het Ontwikkelkader De Hoef-West 
vastgesteld, waaraan op 31 mei 2022 aanvullende kaders 
zijn toegevoegd. Het college vraagt de gemeenteraad 
de gebiedsexploitatie Hoefkwartier vast te stellen. De 
gemeente maakt in het Hoefkwartier grond bouw- en 
woonrijp en geeft bouwrijpe grond uit. Aan een ander 
deel maakt de gemeente kosten voor onder andere de 
inrichting van de openbare ruimte. 

Lees verder >>
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•  RUD Utrecht: Zienswijze ontwerp Bestuursrapportage 
2022, tweede begrotingswijziging 2022 en eerste 
begrotingswijziging 2023: De Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht (RUD) voert voor 11 gemeenten en de 
provincie Utrecht vergunningverlenings-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het gebied van milieu. De keuzes 
die de RUD samen met Amersfoort maakt legt zij vast 
in de programmabegrotingen voor 2022 en 2023. De 
gemeente kan hier een zienswijze (officiële reactie) op 
indienen. Het college stelt voor om de wijzigingen van de 
begrotingen te steunen, maar tegelijkertijd op te roepen 
om de opgelopen achterstand in de productie in te lopen.

•  Huurkwijtschelding voor maatschappelijke huurder 
Stichting Scholen in de Kunst: Stichting Scholen in de 
Kunst is een culturele basisinstelling in Amersfoort en 
draagt bij aan talentontwikkeling, cultuuronderwijs en 
amateurkunst in Amersfoort en omgeving. Stichting 
Scholen in de Kunst huurt de locaties van de gemeente 
Eemhuis en ICOON. De stichting kan geen aanspraak 
maken op coronacompensatieregelingen van de 
Rijksoverheid en heeft hierdoor een hoge huurschuld. 
Daarom vraagt de stichting huurkwijtschelding voor 
de maanden dat er sprake was van een lockdown 
en waarvoor niet al eerder financiële coronasteun 
verleend is. Het college stelt voor om een bedrag uit 
de coronareserve van de Gemeente Amersfoort op te 
nemen. Aangevuld met eerder toegekende Rijksmiddelen 
uit de cultuurbegroting, kan een bedrag van € 526.020,- 
worden kwijtgescholden. Hierdoor wordt de organisatie 
weer financieel gezond en is er ruimte om eventuele 
tegenvallers op te vangen.

Scholen in de Kunst vraagt kwijtschelding van de 
gemeentelijke huur voor de maanden dat er een 
coronalockdown was. De stichting kan geen aanspraak 
maken op coronacompensatieregelingen van het Rijk (foto: 
Scholen in de Kunst). 

•  Verordening inzake begraafplaatsen Maranatha en 
Soesterweg: De gemeenteraad van Amersfoort heeft 
op 8 november jl. ingestemd met een wijziging van de 
verordening voor begraafplaats Rusthof. Nu stelt het 
college voor om een grotendeels overeenstemmende 
verordening vast te stellen voor de andere twee 
gemeentelijke begraafplaatsen: Maranatha en 
Soesterweg. Dat geeft een duidelijk juridisch kader. 

>> Vervolg Verder op de agenda

Moties

De gemeenteraad besluit over de door fracties 

ingediende moties die niet bij een raadsvoorstel horen. 

Tot nu toe zijn er geen moties aangekondigd. Moties 

worden onderaan de vergaderagenda op Politiek Portaal 

geplaatst. 

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 
 @RaadAmersfoort 
 youtube.com/raadamersfoort
 facebook.com/raadamersfoort 
 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 
 033 469 4379.

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

