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Stad met een hart

Boerderijenboulevard Vathorst tijdelijk afgesloten 
In de periode van woensdag 7 tot dinsdag  
20 december is de Boerderijenboulevard 
in Vathorst, tussen rotonde 10 en de 
Verbindingsweg, doordeweeks van 09.00 uur en 
16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Omrijden 
kan via de andere boulevards.

Gemeente Amersfoort laat in twee gebieden 
langs de Boerderijenboulevard en Laakboulevard 
90 nieuwe bomen planten in verbeterde 
groeiplaatsen. Hiervoor moeten eerst vijftien 
dode bomen en oude boomstronken worden 
verwijderd. In de smalle bermen is te weinig 
ruimte om te werken zonder verkeershinder. 
Waar het kan werkt de aannemer vanaf de 
busbaan. De bus rijdt dan tijdelijk over de 
reguliere rijbaan. Op werkplekken zonder 
busbaan wordt de rijbaan buiten de spits 
afgesloten. Het verkeer moet dan tijdelijk 
omrijden. 

Aanleiding 
Alle 1700 zuileiken langs de rondweg van 
Vathorst zijn geënt: twee eiksoorten zijn 
samengevoegd. Helaas blijkt dat de verbinding 
tussen de ent (de zuilvorm) en de onderstam 
niet goed vergroeit. In een aantal jaren slibben 
de vaten in de stam langzaam dicht en de 
eik gaat dood. Dit proces heet ‘uitgestelde 
onverenigbaarheid’ en is onomkeerbaar.  

Gemeente Amersfoort vervangt iedere dode 
zuileik. In twee proefgebieden langs de 
Boerderijen- en Laakboulevard onderzoekt 
zij de komende jaren welke boomsoorten en 
ondergrondse omstandigheden het beste werken 

in de smalle middenbermen van de boulevards. 
Hiervoor is het nodig vijftien dode zuileiken 
te kappen. Daarna worden 90 nieuwe bomen 

geplant in negen verschillende boomsoorten 
zoals zuilvormige beuken, iepen en berken. Er 
worden geen zuileiken meer geplant.

Woensdag 30 november 2022

Expositie ‘Verduurzaam je 
monument!’ in stadhuis
Lees verder > pagina 1

Evaluatie autoluwe binnenstad
Lees verder > pagina 2 

Expositie ‘Verduurzaam je monument!’ in stadhuis
Woont u in een monumentaal pand of staat uw huis in een beschermd 
stadsgezicht? En zoekt u inspiratie voor het verduurzamen van uw 
historisch pand en het verlagen van uw energierekening? Kom dan naar de 
expositie Verduurzaam je monument!.

De expositie Verduurzaam je 
monument! is van 30 november 
tot 30 december te zien in het 
stadhuis op Stadhuisplein 1. 
De expositie is tijdens gewone 
openingstijden (9 tot 5 uur) 
gratis te bezoeken op de vide in 
de hal (eerste verdieping). Ook is 
er iedere woensdag een speciaal 
duurzaamheidsloket geopend bij de 
tentoonstelling waar u terecht kunt 
met vragen. Bijvoorbeeld over welke 
subsidiemogelijkheden er zijn. 
Aanmelden is niet nodig.

Expositie mét advies op maat 
iedere woensdag  
Onze stad heeft ongeveer 5.000 
monumenten en gebouwen binnen 
beschermde stadsgezichten. Met 
eenvoudige maatregelen zoals 
goed ingeregelde cv, tochtstrips, 
ledverlichting of dikke gordijnen 
valt al veel energie te besparen. 

Maar het verduurzamen van 
monumenten en andere 
historische gebouwen vraagt 
ook om maatwerk. Zolang de 
cultuurhistorische waarde van het 
monument behouden blijft, kan er 
vaak meer dan u denkt. De expositie 
toont wat er kan en hoe dat in zijn 
werk gaat, zowel in tekst, beeld 
als video. Denk aan acties om te 
isoleren, ventileren, verwarmen en 
opwekken van energie. 

Omgevingsvergunning
Voor het verduurzamen van een 
monument, zowel binnenkant 
als buitenkant, is wel vaak een 
omgevingsvergunning nodig. Om 
u daar goed op voor te bereiden is 
het belangrijk om vooraf advies te 
vragen. Dus maak gebruik van het 
duurzaamheidsloket op woensdag. 
Medewerkers van de afdeling 
Monumentenzorg geven u advies 

op maat. Zij kunnen u ook adviseren 
over financieringsmogelijkheden.

Zonnepanelen
Voor het plaatsen van zonnepanelen 
in beschermde stadsgezichten 
zijn er ook mogelijkheden. Via 
www.amersfoort.nl/duurzaam-

erfgoed kunt u meer informatie 
vinden over wat er wel kan zonder 
vergunning. Voor vragen of een 
advies op maat kijk op deze 
website of neem contact op met 
de afdeling Monumentenzorg via  
monumentenzorg@amersfoort.nl 
of via telefoonnummer 14 033.

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: Jolanda van Velzen, Gemeente Zutphen.

Gemeente Amersfoort laat in twee gebieden langs de Boerderijenboulevard en  
Laakboulevard 90 nieuwe bomen planten.

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

Windmolens in
mijn buurt?

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

Winkeliers nodigen je uit om je 
eigen verpakking mee te nemen.
Kijk op: amersfoortduurzaam.nl

“Hang ‘n tasje aan je kapstok.
Zo vergeet je ‘m niet!” 

TIP VAN KERN:

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

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023

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 
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

Sara Burgerhartsingel 
(parallelweg tussen 
Geuzenvesperpad en 
Rodderikweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 2 december

Verhoevenstraat ter hoogte 
van nummer 44

Weg afgesloten in verband met kraan 
op de weg.

2 december

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

Evaluatie autoluwe binnenstad naar  
de gemeenteraad
Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad is er geen sluipverkeer meer. Dat is de 
belangrijkste uitkomst van de evaluatie die door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. 
De evaluatie staat op 6 december 2022 gepland voor een informatieve Ronde in de raad.

Een andere uitkomst uit de evaluatie is 
dat de leefbaarheid en levendigheid van 
de binnenstad zijn verbeterd. Daarnaast 
heeft de binnenstad een aantrekkelijker 
aanzicht gekregen. Ook is het gevoel van 
verkeersveiligheid vergroot, blijk uit de 
evaluatie.

Enquête
De autoluwe binnenstad is op 4 januari 
2021 ingevoerd en de gemeenteraad besloot 
destijds bij amendement om na 1 jaar de 

autoluwe binnenstad te evalueren. De 
raad wilde weten wat het effect is van de 
autoluwe binnenstad op de leefbaarheid, 
levendigheid, aantrekkelijkheid en 
veiligheid. 

Bewoners, ondernemers en bezoekers 
werden daarom met een enquête gevraagd, 
zowel digitaal als op straat, naar hun 
bevindingen. Een onafhankelijk bureau 
heeft verkeerstellingen gedaan en die 
vergeleken met de tellingen voor de 
invoering van de autoluwe binnenstad. Ook 
maakte een kentekenonderzoek deel uit 
van de evaluatie. Via camera’s kon bekeken 
worden welk verkeer in de binnenstad reed 
en of er bijvoorbeeld nieuwe sluiproutes 
ontstonden. 

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
https://amersfoortduurzaam.nl/default.aspx
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Evaluatie invoering autoluwe binnenstad

De binnenstad van Amersfoort is vorig jaar autoluw 
geworden. Dat betekent dat er alleen bestemmingsverkeer 
in mag rijden. Bewoners en ondernemers hebben een 
ontheffing. Vergunninghouders kunnen op straat blijven 
parkeren, maar anderen niet meer. Uit een evaluatie blijkt 
dat de invoering van de autoluwe zone een positief effect 
heeft op de verkeersdrukte en veiligheid in de binnenstad. 
Raadsleden praten tijdens deze Ronde over de uitslagen van 
het onderzoek.

Een jaar na invoering van de autoluwe zone hebben 
onderzoekers de invoering van de autoluwe zone getoetst. 
Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de autoluwe 
zone positief werkt op de leefbaarheid, de levendigheid, de 
aantrekkelijkheid en de verkeersveiligheid in de binnenstad 
van Amersfoort. De verkeersdrukte en het sluipverkeer zijn 
afgenomen. Mensen in de binnenstad zien het besluit niet 
alleen als een enkele maatregel om sluipverkeer tegen te 
gaan, maar vooral als een eerste stap om het gemotoriseerd 
verkeer helemaal te weren uit de binnenstad. Dat betekent 
volgens het college dat de invoering van de autoluwe zone 
mogelijk een basis kan zijn voor een nog meer autoluwe of 
zelfs autovrije binnenstad.Raadsleden praten in deze Ronde 
over de uitslag van het onderzoek en gaan met het college in 
gesprek over de verbeterpunten en onderzoeksvragen.
 

19.00 uur. Raadzaal. Deze vergadering kunt u online volgen 
via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. Ronde ‘Informatie’. 
U kunt niet inspreken. Toch uw mening meegeven aan 
raadsleden? Stuur een mail naar:  
gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Zorgpark Zon & Schild

Het terrein Zon & Schild is sinds 1930 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg en eigendom 
van GGz Centraal. Veel gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de herontwikkeling 
van het terrein is in 2019 een ruimtelijk kader vastgesteld. De raadsleden geven tijdens deze Ronde hun mening over een 
uitwerkingsvoorstel voor de herontwikkeling.

Steeds meer gebouwen op het terrein zijn verouderd en 
staan leeg en zijn niet meer geschikt als zorglocaties. In het 
ruimtelijk kader van 2019 zijn de uitgangspunten voor het 
hele terrein van Zon & Schild beschreven. De gemeenteraad 
moet een besluit gaan nemen over het uitwerkingsvoorstel 
voor het westelijke deel van het terrein Zon & Schild, het 
zogenaamde Zorgpark. De raadsleden geven er tijdens 
deze Ronde hun mening over. In het uitwerkingsvoorstel 
staat onder andere om de zorgfuncties van Zon & Schild 
te vestigen in het westelijk deel van het terrein (het 
zogenaamde Zorgpark). In het westelijke deel moet een 
combinatie van bestaand en nieuw (zorg) vastgoed komen 
waar ook ruimte is voor andere zorgpartijen dan GGz 
Centraal.  

Er komt een zogenaamde overgangszone tussen de 
klinieken en het toekomstige woongebied ‘midden’. 
Het college stelt verder voor dat de minimale bouwhoogte 
van de gebouwen twee lagen is, met als maximum dat er 
niet boven de boomkruinen zal worden gebouwd. 

19.00 uur. Molendijkzaal. Ronde ‘Uitwerkingsvoorstel 
Zorgpark Zon & Schild’. Deze vergadering kunt u online 
volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. Ronde 
‘Voorbereiding besluit’. U kunt inspreken en uw mening 
meegeven aan raadsleden.  
Aanmelden: gemeenteraad@amersfoort.nl.

De agenda van de gemeenteraad op 6 december   
Evaluatie autoluwe binnenstad, zorgpark Zon & Schild en Nijkerkerstraat

Dinsdagavond 6 december is er weer een vergaderavond De Ronde. Er zijn zeven vergaderingen. De raadsleden 
vergaderen over een ontwikkelkader voor Nijkerkerstraat, de invoering van de autoluwe binnenstad en zorgpark  
Zon & Schild. U leest er op deze pagina’s meer over. 

Vergadering volgen?

U kunt de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke 
tribunes in de vergaderzalen. Ook kunt u alle 
vergaderingen online volgen via Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat ook 
de agenda met de vergaderstukken.

Ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost 
en West

De gemeente heeft al jaren de wens om de stadsrandzone 
in de oksel van de A1 en de A28, langs de Nijkerkerstraat, 
te ontwikkelen. Er liggen nu concrete plannen van 
gemeenten Nijkerk en Amersfoort om het gebied rond de 
Nijkerkerstraat op een andere manier te gaan inrichten. 
Dat is nodig door de geplande aanpassing en uitbreiding 
van knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat en de 
druk op het Hoevelakense bos, dat steeds meer voor 
recreatie wordt gebruikt. 

Het deelgebied Nijkerkerstraat Oost en West ligt binnen 
de gemeentegrenzen van Amersfoort, tegen de provincie-
gemeentegrens met Gelderland-Nijkerk aan. 
Gemeente Amersfoort en Nijkerk willen een aanpak 
van het gebied ten oosten van de Nijkerkerstraat. 
Met als doel: een groter, aantrekkelijker en openbaar 
toegankelijke groene zone in dit gebied voor recreanten; 
voor wandelaars, fietsers, hondenuitlaters, paardrijders, 
sporters en natuurliefhebbers. Daarvoor is een ruimtelijk 
ontwikkelingskader opgesteld met uitgangspunten, voor 
de ontwikkeling van het gebied voor de komende 10 
tot 15 jaar. Tijdens deze Ronde bespreken de raadsleden 
het ontwikkelkader. De gemeenteraad moet dit kader 
gaan vaststellen. Het college stelt voor om in het 
ontwikkelkader een plan van Omnia Wonen voor de 
bouw van maximaal veertig tijdelijke woningen aan de 
Nijkerkerstraat op te nemen, waarvan de helft beschikbaar 
komt voor alleenstaande woningzoekenden, met voorrang 
voor jongeren. De andere helft is voor statushouders.

20.15 uur. Molendijkzaal. Ronde ‘Ontwikkelkader 
Nijkerkerstraat Oost en West’. Deze vergadering kunt u 
online volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. 
Ronde ‘Voorbereiding besluit’. U kunt inspreken en uw 
mening meegeven aan raadsleden.  
Aanmelden: gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Lees verder op de volgende pagina >>

De Ronde 6 december

Autoluwe Krommestraat Amersfoort (foto: Tessa van Kolfschoten).

Nijkerkerstraat (foto: gemeente Amersfoort).Zon & Schild (Bron: GGz Centraal)
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Het raadspreekuur: 13 december

Maandelijks houdt de gemeenteraad 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, in te 
spreken bij een vergadering of een idee te pitchen op de raadsinformatiemarkt het Plein. 

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. 

De gesprekken zijn op een dinsdagmiddag tussen 16.00 
en 17.00 uur op het Oude Stadhuis, Stadhuisplein 5. Het 
eerstvolgende raadspreekuur is op dinsdag 13 december 
2022.

We ontvangen u graag op het spreekuur. Meld u aan door 
een e-mail te sturen naar: gemeenteraad@amersfoort.nl. 
Of bel naar: 033 - 469 4379.

Verder op de agenda

•  Informatieronde - Monitor Inclusieve Stad 2022  
(20.15 uur in de Raadzaal)

  Samen met partners, professionals, vrijwilligers en 
andere inwoners werkt de gemeente Amersfoort aan het 
vergroten van de kansengelijkheid en de ondersteuning 
en zorg van inwoners in de wijken. In het Beleidskader 
Inclusieve Stad staat wat de doelen zijn voor de inclusieve 
stad, het versterken van gelijke kansen en de wijze 
waarop de gemeente inwoners die dat nodig hebben 
ondersteuning en zorg biedt. Het Beleidskader Inclusieve 
Stad wordt opgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders en vastgesteld door de gemeenteraad. Met 
het beleidskader legt de gemeente dé basis voor de keuzes 
van gemeente en partners in het sociaal domein en andere 
betrokken domeinen. (Sociaal domein: alle inspanningen 
die de gemeente verricht rond werk, participatie (meedoen 
in de samenleving) en zelfredzaamheid (jezelf kunnen 
redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning), 
zorg en jeugd). De effecten van het beleid Inclusieve Stad 
volgt de gemeente met de nieuwe Amersfoortse Monitor 
Inclusieve Stad. De raadsleden bespreken tijdens deze 
Ronde de verschillende inzichten en aandachtspunten in 
de Monitor met diverse partners. 

•  Voortgezette behandeling - Meerjareninvesterings-
programma sportvoorzieningen  
(20.45 uur in de Vermeerzaal)

  De raadsleden hebben tijdens de Ronde van 22 november 
gepraat over de kaders en richtlijnen voor de ontwikkeling 
van het investeringsprogramma voor sportvoorzieningen 
(mip). De raadsleden praten er tijdens deze Ronde over 
door. Het college legt tijdens deze Ronde de raad een 
aantal peilpunten voor, waarmee kaders en richtlijnen voor 
de ontwikkeling van het mip Sport meegegeven worden. 
Zoals: de gemeente wil de openbare buitenruimte op een 
vernieuwende en kostenbesparende wijze versterken en 
meer geschikt maken voor sport- en beweegactiviteiten, 

voor bewegingsonderwijs, verenigingen en commerciële 
sport- en beweegaanbieders. En: de gemeente wil tot 
2040 samen met verenigingen en de Amersfoortse 
Sport Federatie (ASF) een herverdeling van ruimte op 
sportaccommodaties om zo de krapte aan velden voor 
grote buitensporten op te lossen. 

•  Informatieronde - Duurzaam inkopen  
(20.15 uur in de Vermeerzaal)

  Op 2 juli 2019 heeft de raad het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2019 vastgesteld. Het college zal 
de komende periode een plan van aanpak opstellen voor 
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en 
inkopen door de gemeente. In deze Ronde wil het college 
de raad informeren over de behaalde resultaten en de 
vervolgstappen voor de komende periode.

•  Voorbereiding besluit - Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen (21.30 uur in de Vermeerzaal)

  Gemeenten kunnen binnen wettelijke grenzen afwijken 
van de landelijke regels en kiezen of ze juist wel, geen of 
gedeeltelijke kwijtschelding willen verlenen. De raad stelt 
bij afwijking van de landelijke regels dan de juridische 
kwijtscheldingskaders vast die door het college worden 
ingevuld met nadere regelgeving. De legesverordening 
wordt jaarlijks aangepast en door de raad vastgesteld. 
Zo is er de jaarlijkse wijziging van de rijksleges bij 
reisdocumenten en rijbewijzen. De raadsleden geven hun 
mening over het raadsvoorstel over kwijtschelding en de 
legesverordening. 

U kunt inspreken en uw mening meegeven aan raadsleden.  
Aanmelden: gemeenteraad@amersfoort.nl.

De vergaderingen zijn live te volgen via  
amersfoort.raadsinformatie.nl/live. 

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.

Gast van de raad

De vergaderingen van de gemeenteraad, op de 
dinsdagavond, zijn openbaar. U bent dus van harte 
welkom. Het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de 
vergadering te bezoeken. De gemeenteraad maakt graag 
kennis met u! 

U wordt om 17.30 uur ontvangen door enkele raadsleden 
en medewerkers van de raadsgriffie. Zij vertellen over het 
werk van de gemeenteraad en de raadsvergaderingen. 
Mar ook hoe u bijvoorbeeld invloed kunt hebben. Daarna 
kunt u tijdens een maaltijd met de raadsleden in gesprek 
gaan. Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens (een 
deel van) de vergaderingen.

Wilt u een keer ‘Gast van de raad’ zijn? Meldt u zich dan 
aan bij de raadsgriffie, telefoonnummer: 033- 469 4379, 
e-mailadres: gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Informatiemarkt Amersfoort 
Aangenaam

Drie keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst 
voor nieuwe inwoners: ‘Amersfoort Aangenaam’. 
Nieuwe inwoners maken dan kennis met de stad 
en het gemeentebestuur. De eerstvolgende keer is 
op zaterdag 17 december. Tientallen organisaties 
en bewonersinitiatieven uit de stad maar ook de 
gemeenteraad presenteren zich aan de bezoekers. Ook 
zijn álle Amersfoorters welkom. 

Sint-Joriskerk
De stadsinformatiemarkt wordt gehouden tussen 
15.00 en 16.00 uur in de Sint-Joriskerk. Bezoek de vele 
mooie Amersfoortse organisaties en initiatieven en kom 
kennismaken met raadsleden van uw gemeente! 

Wilt u met uw organisatie/initiatief zelf ook op de 
markt staan?  Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via 
e-mail: Aangenaam@amersfoort.nl. Bezoekers van de 
informatiemarkt hoeven zich niet aan te melden.

Buurtmoeders te gast bij de raad (foto: griffie).

Inspreken? 

De raadsleden horen graag uw mening, zodat zij die kunnen betrekken bij hun 
oordeel over een onderwerp. 

Neem voor meer informatie over inspraak en aanmelden contact op met de 
raads griffie (telefoon: 033 - 469 4379,  
e-mail: gemeenteraad@amersfoort.nl) of kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad.  

Niet inspreken maar toch uw mening geven? Neem direct contact op met 
raadsleden (zie contact gegevens op de site) of stuur een brief aan de 
gemeenteraad via gemeenteraad@amersfoort.nl. 

(bron: Pixabay)

(foto: griffie)

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

