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Vraag de Blijk van Waardering aan voor uw mantelzorger 
De gemeente wil mantelzorgers bedanken voor 
hun inzet. Dit doet ze met de jaarlijkse Blijk 
van Waardering. Dit is een bedrag 125 euro, 
bedoeld als steuntje in de rug voor het mooie 
en soms zware werk van mantelzorgers. Vanaf 
1 november 2022 kunnen mensen de  Blijk van 
Waardering weer aanvragen. 

De Blijk van Waardering is bedoeld voor mensen 
die afgelopen jaar minimaal acht uur per 
week en langer dan drie maanden onbetaald 
zorg hebben verleend. Dit kan zijn aan een 
familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders 
in Amersfoort. Dit hebben ze dan niet alleen 
onbetaald maar ook in hun eigen tijd gedaan. 

Aanvragen
Vanaf 1 november 2022 tot en met 1 maart 
2023 kunnen mensen de Blijk van Waardering 
aanvragen. Wie zorg ontvangt kan dit aanvragen 
voor de mantelzorger, of mantelzorgers zélf 
kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. Een 
mantelzorger kan maar één keer het geldbedrag 
ontvangen. Uiterlijk 1 mei 2023 wordt de 125 
euro uitbetaald. Aanvragen kan via de website 
www.amersfoort.nl/mantelzorg.

De gemeente Amersfoort stelt de Blijk van 
Waardering beschikbaar voor circa 2.900 
aanvragers, op volgorde van binnenkomst van 
de aanvraag. De aanvraagperiode sluit zodra het 
maximaal aantal aanvragen is bereikt. Vraag 
daarom bijtijds de Blijk van Waardering aan.

Hulp nodig bij de aanvraag
Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag van de Blijk 
van Waardering, kan een afspraak maken met 
een van de informatiewinkels van Indebuurt033:

•  Informatiewinkel Soesterkwartier/Zuid (Berg-, 
Leusder- en Vermeerkwartier)

 Amsterdamseweg 6-K, 3812 RS Amersfoort
 T: 033 737 0294
 E: soesterkwartier@indebuurt033.nl
  zuid@indebuurt033.nl
 Maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur

•   Informatiewinkel Kruiskamp (Koppel, 
Binnenstad, Randenbroek en Schuilenburg)

 Neptunusplein 66-K
 3814 BR Amersfoort
 T: 033 475 5664
 E: kruiskamp@indebuurt033.nl
  Maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur

•   Informatiewinkel Liendert (Rustenburg, 
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier)

 Wiekslag 92 (De Groene Stee)
 3815 GS Amersfoort
 T: 033 303 6420
 E: liendert@indebuurt033.nl 
  Maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur

•   Informatiewinkel Noord (Hoogland, 
Hooglanderveen, Kattenbroek, Nieuwland en 
Vathorst) - Locatie Het Pluspunt

 Hof der Gedachten 26
 3823 WB Amersfoort
 (Dinsdag- t/m donderdagochtend)
 T: 033 – 73 70 353
 E: noord@indebuurt033.nl

Laat uw cv slim afstellen en krijg € 200,- terug
Wist u dat je zo’n 10 tot 15% kunt besparen op de gasrekening door uw cv-installatie en radiatoren 
slim te laten afstellen? Dit heet waterzijdig inregelen. 

Amersfoort helpt woningeigenaren op weg 
met een geld-terug-actie. Als u uw cv-ketel 
waterzijdig hebt laten inregelen, krijgt u 200 
euro terug. Daar heeft u wel een betaalbewijs en 
factuur voor nodig.  

Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/ 
subsidie-energiebesparing-amersfoort of scan  
de QR-code. 

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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Groeiende stad vraagt andere manier 
van reizen
Amersfoort is een populaire stad om in te wonen. Niet zo gek als je kijkt naar de goede 
bereikbaarheid, de ruimte om ons heen en al het groen. Dit willen we natuurlijk graag zo 
houden. Maar als Amersfoorters staan we wel voor een uitdaging. Want onze stad groeit hard. 
Tot 2030 moeten er elk jaar 1.000 woningen bijkomen. We verwachten dat Amersfoort in 
2040 zo’n 180.000 inwoners heeft. Met minstens net zoveel fietsen, scooters en auto’s. 

Anders reizen
Amersfoort kan alleen op een gezonde manier groeien als er geen toename plaatsvindt van 
het autoverkeer in de stad. De gemeente geeft daarom voorrang aan lopen, fietsen, openbaar 
vervoer én deelmobiliteit boven een eigen auto. Door anders te reizen, daalt het aantal 
geparkeerde auto’s en het aantal autoritten in de stad. Daarmee zorgen we voor meer ruimte 
voor groen en voor spelende kinderen. 

Evaluatie, overlast en voordelen
Naast het stimuleren van openbaar vervoer en maatregelen om het autobezit terug te 
dringen, zetten we in op deelvervoer. Veel mensen ervaren overlast van de deelscooters en 
deelfietsen. En dat heeft onze aandacht. We werken toe naar vaste plekken in de binnenstad 
en omliggende wijken. Binnenkort hoort u daar meer over. Ook evalueren we de huidige 
werkwijze met de voorwaarden die gelden voor het aanbod van deelvervoer. We analyseren 
de uitkomsten van de onderzoeken onder inwoners en gebruikers, de meldingen en de data 
van het gebruik van deelscooters en deelfietsen. We verwachten hierover eind dit jaar meer te 
kunnen vertellen. 

En terwijl we werken aan het verminderen van de overlast, willen we ook de voordelen en de 
noodzaak van deelvervoer, waaronder deelauto’s, in onze snel groeiende stad laten zien. Denk 
aan kostenbesparing, ruimte voor de woningbouw en meer ruimte voor groen. Meer weten? 
Kijk op www.amersfoort.nl/deelvervoer. 

Ontdek welke regelingen  
er voor jou zijn op

geldcheck033.nl

Geen geld  
voor je 
hoge  
energie- 
rekening?

Zet je fiets in stalling, vak of rek
Kom je op de fiets naar de binnenstad? Zet ’m dan in stalling, vak of rek. Zo houden 
we onze mooie binnenstad leefbaar en toegankelijk voor bewoners, bezoekers en 
hulpdiensten. Dat is de oproep van de gemeente in een voorlichtingscampagne die 
afgelopen zaterdag van start is gegaan. 

Wethouder Tyas Bijlholt legt uit waarom dit nodig is: “Voor een leefbare stad is het heel 
fijn dat veel mensen op de fiets naar de stad komen. Om al die fietsen te parkeren zorgen 
we voor goede parkeerplekken voor fietsers. De komende tijd worden deze nog eens 
extra onder de aandacht gebracht. Ik roep iedereen op van deze voorzieningen gebruik te 
maken, zo help je mee de stad aantrekkelijk en toegankelijk te houden.” 

Maak bijvoorbeeld gebruik van een van de vier gratis bewaakte fietsenstallingen rond 
het centrum. Of zet je fiets in de speciaal gemarkeerde fietsvakken en fietsenrekken in de 
winkelstraten en rond de pleinen. Meer weten? Kijk op www.amersfoort.nl/fietsparkeren

De toekomst van mobiliteit: MaaS
Bij nieuwbouwprojecten mogen ontwikkelaars minder parkeerplekken aanleggen als zij 
goed deelvervoer aanbieden. Nieuwe bewoners op deze locaties kunnen dan niet zomaar 
hun eigen auto voor de deur parkeren. Zo proberen we het deelvervoer te stimuleren, 
zodat er minder auto’s en dus minder parkeerplekken nodig zijn. Aantrekkelijk alternatief 
vervoer en voldoende beschikbaarheid zijn dan belangrijk. Ook werken we toe naar een 
platform inclusief app, waarin je een reis kunt plannen, boeken en betalen. Hierin vind 
je alle mogelijke reisopties en aanbieders. Van trein en bus tot huurauto en deelfiets. Zo 
willen we ervoor zorgen dat vervoer makkelijk beschikbaar is. Dit concept noemen we 
‘Mobility as a Service’ (MaaS). 

GO Sharing 
De deelscooters en deelfietsen van GO Sharing verdwijnen vanaf volgende week uit 
Amersfoort. GO Sharing vertrekt voorlopig uit 33 van de 45 steden waar het actief is. In 
veel steden zijn de kosten te hoog. Voor de vele gebruikers van GO Sharing zal dit een 
gemis zijn. Het bedrijf heeft sinds eind 2020 onze inwoners kennis laten maken met de 
voordelen van delen. Helaas was er ook de keerzijde, van vandalisme en foutparkeren. Het 
is jammer dat een aanbieder met veel aanbod voorlopig vertrekt uit onze stad. Gelukkig 
kunnen inwoners gebruik blijven maken van deelscooters en deelfietsen van de overige 
aanbieders (Check, Bird en TIER). 

Windmolens in
mijn buurt?

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

https://www.geldcheck033.nl
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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Ontdek meer over energie besparen
Duurzaam Kattenbroek en Duurzaam Amersfoort-Zuid organiseren allebei een 
informatieavond. Wilt u meer weten over makkelijk en goedkoop energie besparen, of over 
een hybride warmtepomp? Kom dan naar een van de avonden.

Energie café in Kattenbroek
Duurzaam Kattenbroek organiseert vanavond (9 november) een speciale avond over 
energiebesparen. Een café waarin naast ontmoeting, het uitwisselen van ervaringen en 
het delen van praktische tips centraal staat. Want hoe kunt u met minimale kosten een 
begin maken met het besparen en verduurzamen van uw woning? Er worden 3 Shelly’s 
(slimme stekkers met stroommeter) verloot onder de aanwezigen. De avond is voor en door 
bewoners uit Kattenbroek, maar natuurlijk zijn andere Amersfoorters ook welkom. 

Datum: woensdag 9 november, 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Buurthuis O.N.E., het Masker 213
Aanmelden: info@duurzaam-kattenbroek.nl

Hybride warmtepompen in Amersfoort-Zuid
Tijdens de inspiratieavond ‘Hybride warmtepompen’ van Duurzaam Amersfoort-Zuid, 
vertelt een expert wat een hybride warmtepomp precies is, aan welke voorwaarden uw 
woning moet voldoen en hoe u subsidie aanvraagt. De gemeente Amersfoort licht toe 
wanneer u een vergunning nodig heeft en hoe u die aanvraagt. Twee wijkgenoten delen 
hun ervaringen met de hybride warmtepomp.
Ook hier zijn bewoners buiten Amersfoort-Zuid welkom. Wel fijn als u zich aanmeldt! 

Datum: dinsdag 15 november, 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Huis Miereveld, Miereveldstraat 72 in Amersfoort-Zuid
Aanmelden: www.amersfoortduurzaam.nl/hybride

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.

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

“Maak je groentenetje vast aan de 
hondenriem. Zo vergeet je ‘m niet!” 

TIP VAN LONNEKE:

Plaats Werkzaamheden Wanneer

Anjerstraat (tussen 
Noordewierweg en 
Anjerplein)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

14 november

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.

Holkerweg en 
Kattenbroekerweg (brugdek)

Werkzaamheden aan het brugdek. 
Verkeer wordt begeleid.

Twee avonden/
nachten: 24 en 
25 november van 
20.00-04.00uur

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 en 15 
november.
Kamillestraat 
nummer 29, 33 
en 37: 16  t/m 21 
november.

Koppelbrug (tussen 
Industrieweg en Maatweg)

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

Lient en Leilat Wegwerkzaamheden t/m 2 december.

Lorentzstraat ter hoogte van 
nummer 60

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

11 november

Meidoornpad Afgesloten voor verkeer door werk aan 
de glasvezel.

11 november

Meridiaan - Orion Kruising afgesloten door werk aan de 
riolering.

14 t/m 23 
november

Nijmegenstraat ter hoogte 
van nummer 15

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

 9 november.

Oudegein ter hoogte van 
nummer 35 - 37

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

22 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.

Queekhoven ter hoogte 
van Somersbergen en 
Spruitenburg

Wegwerkzaamheden. Kruising is 
afgesloten, verkeer wordt met borden 
omgeleid.

10 november t/m 2 
december

Spaarnestraat ter hoogte van 
nummer 65

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

23 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.

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
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Doorstroomregelingen: ook voor woningeigenaren
De woningmarkt zit behoorlijk op slot. Daarom startten woningcorporaties en Gemeente 
Amersfoort met diverse regelingen zodat inwoners doorstroomden naar een woning die beter 
past bij de wensen of situatie. Niet alleen voor huurders, maar ook voor woningeigenaren. 

Een wooncoach helpt
Is de huidige koopwoning te groot geworden 
nu de kinderen het huis uit zijn? Wordt 
traplopen op termijn een obstakel? Of wilt 
u liever dichterbij voorzieningen of (klein)
kinderen wonen?  Gemeente Amersfoort
werkt samen met de wooncoaches van 
Stade Advies. Zij denken graag met u mee 
bij het vinden van een woning die het beste 
aansluit op uw wensen en persoonlijke 
situatie. Zo helpen ze bij het in beeld brengen 
van verhuiswensen, maar kijken ook welke 
hulp hierbij nodig is. Natuurlijk wordt dan 

ook de financiële situatie meegenomen in 
de overwegingen om opnieuw te kopen of 
om door te stromen naar een (vrije sector)
huurwoning.

Maatwerk
Omdat ieder mens uniek is en elke situatie 
anders, is elk advies maatwerk. Bent u 
benieuwd of de wooncoach u kan helpen? 
Neem dan contact op met wooncoaches 
Özden en Alice van Stade Advies:  
030 - 236 1861 of mail naar 
wooncoachamersfoort@stade.nl

De bouw van Willem Drie is 
gestart
In de wijk Randenbroek, de Willem III buurt, wordt inmiddels gebouwd 
aan de Matthijs Vermeulenstraat. Op deze plek werkt Bouwbedrijf 
Schoonderbeek aan 25 appartementen en 8 rijwoningen. In de 
voorverkoop, die in februari dit jaar startte, werd al meer dan 70% 
verkocht. Hierdoor kon de bouw starten. 

De begane grondvloeren liggen op hun plek en de eerste wanden 
van de appartementen worden geplaatst. Er zijn nog woningen en 
appartementen beschikbaar. Kijk op www.willemdrie.nl of bel met 
Bouwbedrijf Schoonderbeek: 033 - 455 8365.

(Afbeelding: bouwbedrijf Schoonderbeek)

SWEV bouwt 7.500 
huurwoningen
De samenwerkende woningcorporaties in de regio 
Amersfoort (SWEV) bundelen hun krachten, als antwoord op 
het tekort aan betaalbare huurwoningen. Zij bieden aan om 
tot en met 2030 ruim 7.500 sociale en middenhuurwoningen 
in de provincie Utrecht te bouwen. Dit aantal volgt uit de 
uitwerking van een eerder ‘bod’ in april van dit jaar. 

“Met dit aantal kunnen we gemiddeld 840 huurwoningen 
per jaar bouwen. Maar bouwen is meer dan alleen stenen: 
dit betekent dat we gemiddeld jaarlijks 840 huishoudens 
een thuis bieden.” De corporaties willen hiermee aan de 
slag om de duurzaam beschikbare woningvoorraad te 
vergroten. Daarmee kunnen meer woningzoekenden met een 
bescheiden inkomen een passend en betaalbaar huis vinden 
in een prettige leefomgeving. Eén van de vervolgstappen 
is nu om dit bod samen met o.a. gemeente, provincie, Rijk 
en andere partners verder vorm te geven, op weg naar de 
daadwerkelijke bouw van deze huurwoningen.

De corporaties werken samen aan de bouw van  
7.500 nieuwe huurwoningen. (foto: Nico Brons)

(Beeld doorstroming: gemeente Amersfoort)
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Common Woods en Bruispad zijn ook in 
de verkoop
De plek van de oude manege aan de Leusderweg wordt Common Woods. Hier komen 56 
duurzame en energiezuinige huizen in de stad én in het bos. De verkoop is in volle gang. Op 
www.commonwoods.nl staan afbeeldingen en informatie. Ook ziet u welke woningen er nog 
beschikbaar zijn.

Bruispad in Schothorst
Ook het Bruispad is in verkoop. Stads wonen in de wijk, dat kan aan het Bruispad. In het hart 
van de wijk Schothorst worden 6 stadswoningen en 15 koopappartementen gebouwd. Dichtbij 
winkelcentrum Schothorst, maar ook op vijf minuten fietsen van de binnenstad. Interesse?  
Kijk www.bruispad-amersfoort.nl voor plattegronden en meer informatie.

HIER! op hoogte, met blik op Parkweelde
Eind oktober vierden we in de wijk Liendert het hoogste punt van het tweede woongebouw 
in project HIER! Dit zijn twee woongebouwen met in totaal 165 appartementen, met 
maatschappelijke functies op de begane grond. De verhuur van deze appartementen start in 
het eerste kwartaal van 2023, via WoningNet Eemvallei.

Parkweelde
Op de foto vanaf het hoogste punt, zo’n 60 meter boven het Valleikanaal, is een ander 
project zichtbaar: Parkweelde 3. In Parkweelde - in de wijk Kruiskamp - komen in totaal zo’n 
400 woningen, met bijbehorende parkeerplaatsen. De eerste fase is inmiddels gestart, met 
de bouw van 214 woningen. Fase 2 en 3 zijn in voorbereiding. Op de website  
www.amersfoortvernieuwt.nl staan afbeeldingen. Hier vindt u ook een voorlopige planning 
van het hele project.

Luchtfoto vanaf hoogste punt HIER!, met zicht op Parkweelde.  
(foto: De Alliantie, Petra van Schaik)

Struweelpark als afsluiting 
nieuwbouwproject 
Hoogland
Tijdens een bewonersbijeenkomst in oktober toonden we het 
ontwerp van het Struweelpark aan omwonenden. Dit parkje 
ligt op het terrein waar in het verleden de bibliotheek van 
Hoogland stond.

Ontwerp parkje
De aanwezigen konden tijdens de bijeenkomst reageren op 
het ontwerp. Met de aanleg van het Struweelpark ronden we 
het nieuwbouwproject op deze plek af. Aan het Struweelpad/
Engweg staat een nieuw woongebouw met 14 sociale 
huurwoningen. Deze woningen worden al weer enige tijd 
bewoond. 

Artist impression Common Woods Hoogevest/Habitoo.
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https://www.bruispad-amersfoort.nl
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Samenhang in Langs Eem en Spoor

De gemeente ontwikkelt tot 2030 het gebied Langs Eem en Spoor. De vijf deelgebieden Trapezium, Wagenwerkplaats,  
Kop van Isselt, Eemplein en De Nieuwe Stad rond de binnenstad veranderen in een duurzaam en divers geheel. Maar hoe zijn 
deze deelgebieden en de besluiten die er al over zijn genomen, op elkaar afgestemd? Hoe worden nieuwe ontwikkelingen in 
verbinding gebracht met Langs Eem en Spoor?

Langs Eem en Spoor moet een stadsgebied worden met 
volop ruimte voor nieuwe woningen, winkels en werkruimtes 
en cultuur. Een plek om te ontmoeten en te ontspannen 
op de pleinen, in het groen of langs het water. Met het 
Soesterkwartier als historisch hart en De Nieuwe Poort 
als centrale as voor mobiliteit en bereikbaarheid, dichtbij 
station Amersfoort Centraal. Deze Ronde is op verzoek van 
de raadsleden. Aan de hand van de aangenomen motie 
‘Bovenplanse en bovenwijkse voorzieningen Langs Eem en 
Spoor verzekerd’ zullen de raadsleden de samenhang van 
Langs Eem en Spoor met het college bespreken. 

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. De gebieden Langs Eem en Spoor. (bron: gemeente Amersfoort)

Nieuw bestemmingsplan voorkomt flitsbezorgers zonder vergunning

Sinds 2021 zijn flitsbezorgdiensten en daarmee de zogenoemde ‘dark stores’ - winkels voor online winkelen - razend 
snel in opkomst en ‘winnen’ steeds meer terrein in steden. Dat gaat soms gepaard met overlast, zoals verkeershinder, 
geluidsoverlast en afvaloverlast. Een nieuw bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat overlast door flitsbezorgers 
verleden tijd is. 

Het bestemmingsplan is volgens wethouder Rutger Dijksterhuis nodig omdat wachtende koeriers omwonenden soms 
geluidsoverlast bezorgen. “En op drukke plekken kunnen ze voor onveilige situaties zorgen in het verkeer. De winkels zijn 
bovendien vaak afgeplakt. Je kunt er niet naar binnen kijken en dat doet iets met het straatbeeld en de dynamiek van een 
winkelgebied. Daarom willen we invloed houden op waar de flitsbezorgwinkels zitten.” 

Met het bestemmingsplan (paraplubestemmingsplan) wil de gemeenteraad een tijdelijke regeling om dark stores tegen 
te gaan, omzetten naar een blijvende maatregel. De raad vindt het daarbij belangrijk dat er kaders zijn om af te kunnen 
wijken van het verbod. 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. De raadsleden bespreken tijdens deze Ronde het 
ontwerpbestemmingsplan en het afwegingskader.

20.45 uur. Raadzaal. Ronde 
‘Startnotitie bestemmingsplan 
Parapluherziening internetwinkels en 
darkstores met flitsbezorging’. 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 

(foto: De Stad Amersfoort)

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.

De agenda van de gemeenteraad op 15 november   
Flitsbezorgers, maatschappelijke opvang en oude rechtbank

Dinsdagavond 15 november is er weer een vergaderavond De Ronde. Er zijn zes vergaderingen. Ook vergadert de 
auditcommissie. De raadsleden vergaderen over een ontwikkelkader voor de verkoop en herontwikkeling van de 
oude rechtbank tegenover het centraal station en over een nieuw bestemmingsplan dat overlast van flitsbezorgers 
moet tegengaan. 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 actuele agenda met de vergaderstukken (zie paperclips 
op de website). 

Evaluatie doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting

De Amersfoortse schoolbesturen zijn sinds 2017 
samen verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. 
Scholen organiseren de verbouwing en vervanging van 
schoolgebouwen zelf. Tijdens deze Ronde lichten de 
schoolbesturen de stand van zaken toe.

In maart 2019 nam de gemeenteraad het besluit tot een 
40jarige raamovereenkomst tot ‘doordecentralisatie 
van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting’. 
Deze overeenkomst was een aanpassing van het 
besluit uit 2017. In die raamovereenkomst is onder 
andere afgesproken dat de schoolbesturen samen 
de verantwoordelijkheid van de gemeente hebben 
overgenomen voor de uitvoering van de zorgplicht 
voor onderwijshuisvesting. Dat de schoolbesturen in 
veertig jaar tijd ongeveer honderd schoolgebouwen met 
een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar vernieuwen en 
hiervoor in totaal € 310 miljoen voor de (ver)nieuwbouw 
van de scholen ontvangen. 

Elke vier jaar leggen de schoolbesturen (onderverdeeld 
in twee coöperaties) een investeringsplan voor aan de 
gemeente. Daarin staat hoe het geld is verdeeld onder 
de schoolbesturen die in die periode van vier jaar gaan 
investeren. In de Ronde lichten de coöperaties Samenfoort 
PO (primair onderwijs) en Samenfoort VO (voortgezet 
onderwijs) de start, stand van zaken en de ontwikkelingen 
van de onderwijshuisvesting toe.

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

Lees verder op de volgende pagina >>

De Ronde 

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/amersfoortmail
https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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Verder op de agenda 

Vergadering auditcommissie (19.00 uur in de 

Vermeerzaal). Agenda: amersfoort.raadsinformatie.nl 

Rondetafelgesprek Maatschappelijke opvang (19.00 uur 

in de Molendijkzaal)

Het gemeentelijk team Psychische kwetsbaarheid 

vertelt de raadsleden tijdens deze Ronde meer over de 

maatschappelijke opvang van dak en thuislozen en de 

aanpak van dakloosheid. Het team zet in op preventie, 

kwaliteit van de opvang en snelle uitstroom. Partners 

van de gemeente die zich bezighouden met dakloosheid 

schuiven ook aan tafel. Met de gemeenteraad is 

afgesproken een aantal andere woonconcepten te 

ontwikkelen om uitstroom te versnellen. 

Rondetafelgesprek Veiligheid (20.45 uur in de 

Vermeerzaal)

Op lokaal niveau voert de gemeente regie op het 

veiligheidsbeleid. Daarvoor stelt de gemeenteraad eens 

per vier jaar een integraal veiligheidsplan vast waarin 

beschreven staat op welke manier de gemeente zich 

samen met partners wil inzetten voor een veiliger 

Amersfoort. Tijdens deze Ronde bereidt de gemeenteraad 

zich voor op het nieuw vast te stellen plan voor 20232026 

en wordt onder begeleiding van dr. Remco Spitshoven 

(lector Maatschappelijke Veiligheid Saxion Hogeschool) 

gekeken naar de rol van de gemeenteraad, het college en 

de burgemeester in het veiligheidsveld en hoe deze zich 

tot elkaar verhouden. 

De vergaderingen zijn live te volgen via  

amersfoort.raadsinformatie.nl/live. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Ontwikkelkader voor herontwikkeling oude rechtbank

De gemeente Amersfoort is sinds 2017 eigenaar van de oude rechtbank op Stationsplein 14-16 en wil dat het vervallen 
gebouw wordt herontwikkeld tot een iconisch visitekaartje van Amersfoort. Dat staat in de Visie Stadshart van 2018. De 
raadsleden praten tijdens deze Ronde over een kader met uitgangspunten voor de herontwikkeling. 

In de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal (2020) is aangegeven 
dat de herontwikkeling moet bijdragen aan het doel om 
het Stationsplein aantrekkelijker, levendiger en groener te 
maken. Voordat de gemeente de locatie verkoopt aan een 
partij die de herontwikkeling gaat realiseren, zal samen 
met de omgeving een ontwikkelkader worden opgesteld. 
Dit ontwikkelkader biedt duidelijkheid over de mogelijke 
functies, de stedenbouwkundige contouren, ontsluiting/
parkeren en duurzaamheidseisen.

De raadsleden geven tijdens deze Ronde hun mening over het 
ontwikkelkader en raadsvoorstel met de volgende punten 

waarover zij onder andere een besluit moeten gaan nemen 
(de zogeheten beslispunten):
1.  Het Ontwikkelkader oude rechtbank vast te stellen; 
2.  Het college van B&W opdracht te geven de locatie via een 

openbaar toegankelijke procedure te verkopen en daarmee 
de herontwikkeling in gang te zetten.

22.00 uur. 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 

Afscheid raadslid Ivo Beekers 

Ivo Beekers (VVD) nam tijdens de raadsvergadering afscheid als raadslid. Beekers zat sinds 
maart 2018 in de raad en werd afgelopen maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
herkozen als raadslid. Beekers gaf in september aan te willen stoppen als raadslid. 

Het was geen gemakkelijke beslissing voor hem om al aan het begin van deze raadsperiode 
te stoppen met het raadswerk. Het werd lastig de balans te vinden tussen werk, privé en het 
raadswerk. Daarom moest hij keuzes maken. Op de website van de VVD schreef Beekers: 
“Het werk als raadslid is dynamisch en vraagt veel. Soms meer dan ik kan geven of wil geven. 

Raadslid kan je niet half doen, je 
doet het helemaal of helemaal 
niet. Door te stoppen als raadslid 
ontstaat rust voor mijzelf en tijd 
voor de belangrijke mensen in 
mijn leven.” Beekers werd kort 
toegesproken door de voorzitter 
van de raad, burgemeester Lucas 
Bolsius. Die zei onder andere dat 
het een voorrecht was om Ivo 
Beekers als raadslid te mogen 
hebben en bedankte hem voor 
zijn inzet voor de stad. Beekers 
richtte zelf ook het woord tot 
de raadsleden. Hij wenste de 
raadsleden veel succes en vroeg 
hen ‘goed met elkaar om te gaan 
en er iets moois van te maken’.  

(foto: griffie)

Terugblik Het Besluit 1 november   
Debat over begroting en beëdiging nieuwe raadsleden

Tijdens deze raadsvergadering Het Besluit debatteerde de gemeenteraad over 
de begrotingsplannen voor 2023 en 2024-2026. Verschillende fracties kondigden 
daarbij moties en amendementen aan. Er werden drie nieuwe raadsleden beëdigd 
en toegelaten tot de gemeenteraad. De raad benoemde ook twee buitengewoon 
fractieleden. En een verrassing voor wethouders en oud-raadsleden Micheline Paffen-
Zeenni en Ben van Koningsveld: zij kregen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Informatie over de vergadering

Bij de raadsvergadering waren 37 van de 39 raadsleden aanwezig. Afwezig waren 
(wegens gezondheidsredenen): Hans van Wegen (BPA) en Noëlle Sanders (Beter 
Amersfoort). Noëlle Sanders wordt de komende tijd vervangen door Emile Arnold. Lees 
hier meer over op de volgende pagina. De vergaderstukken (zoals raadsvoorstellen en 
moties), het schriftelijk verslag en de besluitenlijst vindt u op Politiek Portaal: amersfoort.
raadsinformatie.nl/bijeenkomst/997700. U kunt de vergadering daar ook terugkijken. 

Ordevoorstellen
De raad gaat altijd over de eigen agenda.  Motie ‘Skaeve Huse plenair met bewoners 
bespreken’ van de fracties Amersfoort2014, PvdA en Amersfoort voor Vrijheid is op verzoek 
van Amersfoort2014 doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 november omdat de 
evaluatie nog niet is afgerond. 

Verschil tussen motie en amendement
Met een motie doet de raad een verzoek aan het college, of geeft een opdracht om iets uit 
te voeren. Dit kan bij een raadsvoorstel zijn, of over een willekeurig onderwerp. 
Bij de behandeling van een ontwerpbesluit (een raadsvoorstel) kan de raad daarin nog iets 
wijzigen. Dat doet de raad door het indienen van een amendement. Een amendement is 
een voorstel tot wijziging van dat ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de raad voor 
het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpraadsbesluit of raadsvoorstel 
gewijzigd. En daarover neemt de raad dan weer een besluit. 

Oud-raadsleden Micheline Paffen-Zeenni en Ben van Koningsveld (CDA) kregen een 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Zij 
kregen het lintje opgespeld omdat zij meer dan twaalf jaar raadslid zijn geweest in 
Amersfoort. (foto’s: griffie)

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
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Benoemingen 
buitengewoon 
fractieleden

De gemeenteraad benoemde 
twee nieuwe buitengewoon 
fractieleden voor de fracties van 
de PvdA en het CDA. 

Annet de Raadt werd met 35 
stemmen voor benoemd tot 
buitengewoon fractielid voor 
de PvdA. Zij was de vorige 
raadsperiode ook buitengewoon 
fractielid. David de Bruijne werd 
met 35 stemmen voor benoemd 
tot buitengewoon fractielid voor 
het CDA. 

David de Bruijne en Annet de 
Raadt worden beëdigd.  
(foto: griffie)

Debat over meerjarenbegroting

De raadsfracties gaven tijdens deze vergadering hun visie op de voorgestelde begroting. 
Ook gingen zij in debat over onder andere de energietransitie, de effecten van de stijgende 
energieprijzen voor inwoners en ondernemers, de woningcrisis, het nieuwe stadhuis en 
verkeersproblematiek. Verschillende fracties kondigden moties en amendementen aan bij de 
begrotingsprogramma’s. Er werden in totaal 28 moties en amendementen aangekondigd. 

Bij het programma Stedelijk beheer en milieu werden vijf moties aangekondigd over 
energiezuinige straatverlichting, het instellen van een klimaatfonds, het warmtenet, 
afvalonderzoek en voorkomen van afsluiting van gas en energie bij betalingsachterstanden. 
Bij het programma Wonen werden twee moties aangekondigd over woningen voor ouderen 
en over het voorkomen van huisuitzettingen bij betalingsachterstanden. 
Bij het programma Mobiliteit werden zes moties aangekondigd: over veilig naar school fietsen, 
klimaatadaptieve parkeerplaatsen, de Noordewierweg, het Neptunusplein en een telefonisch 
alternatief voor het digitaal aanmelden van bezoekers in de autoluwe binnenstad.
Bij het programma Sociaal Domein werden zes moties en een amendement aangekondigd. 
Het amendement gaat over volledige dekking voor het reanimatienetwerk in Amersfoort. Vier 
moties gaan over de energietoeslag. Een motie over het verhogen van de bijdrage van sport en 
cultuur en een motie over een betaalpas voor minima. 
Bij het programma Veiligheid en Handhaving werden twee moties en een amendement 
aangekondigd over de uitrusting en uitbreiding van buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s).  
Bij het programma Economie werd een motie over financiële bijstand voor midden en 
kleinbedrijven aangekondigd. 
Bij het programma Sport werd een amendement aangekondigd over het compenseren van de 
verhoging van de maatschappelijke tarieven voor sportaccommodaties. 
Bij het programma Bestuur en dienstverlening werd een motie aangekondigd over 
samenwerkingsverbanden in de regio. Ook werd er een motie aangekondigd over 
Veteranendag AmersfoortLeusden. 
Tot slot werd bij het programma Bedrijfsvoering een motie aangekondigd over het nieuwe 
stadhuis. De opstellers van de motie willen dat de financiële analyse variantenstudie uit 2019 
(toekomst stadhuis) geactualiseerd wordt en dat opnieuw de varianten ‘renovatie aardgasvrij 
(huidige stadhuis)’ en Trapeziumlocatie (nieuwbouw)’ worden berekend. 

Tijdens de raadsvergadering 
Het Besluit van 8 november 
nam de raad een besluit 
over het raadsvoorstel 
Programmabegroting 
2023 en Meerjarenraming 
20242026 en de 
bijbehorende moties en 
amendementen. U leest 
in De Stad Amersfoort 
van 16 november wat 
de gemeenteraad heeft 
besloten.

Andere aangenomen raadsvoorstellen

•  Aanbesteding accountant
 Het huidige contract met de accountant van de gemeente Amersfoort loopt tot en 
met de controle op de jaarrekening van 2022. Dit betekent dat in 2022 een nieuwe 
aanbesteding moet worden afgerond voor het benoemen van een nieuwe accountant. 
Hiervoor is een Europese aanbesteding nodig. Deze aanbesteding is een bevoegdheid 
van de raad omdat de raad de opdrachtgever van de accountant is. Om de aanbesteding 
in gang te zetten moest de raad het aanbestedingsdocument vastleggen en een 
afvaardiging van de auditcommissie aanwijzen die de benoeming van de accountant 
verder voorbereidt. 

 Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

•  Bekrachtiging geheimhouding memorie van antwoord (incl. bijlagen) 
schadestaatprocedure Vahstal – gemeente Amersfoort en bekrachtiging 
geheimhouding Notitie ‘Stadhuis Amersfoort bouwkostenraming DO’ 
 Het college heeft op 4 oktober 2022 geheimhouding opgelegd op de memorie van 
antwoord (incl. bijlagen) in de schadestaatprocedure Vahstal – gemeente Amersfoort 
en op de Notitie ‘Stadhuis Amersfoort bouwkostenraming DO’ van adviesbureau AT 
Osborne, d.d. 01/09/2022. Volgens de Gemeentewet moet de raad de geheimhoudingen 
tijdens een eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. 

  Het eerste raadsvoorstel werd aangenomen met 34 stemmen voor en 3 tegen (SP en 
Amersfoort voor Vrijheid). Het tweede raadsvoorstel werd aangenomen met 36 stemmen 
voor en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid). Raadslid Emile Arnold (Beter Amersfoort) stemde 
niet mee (onthield zich van stemming): hij heeft de stukken niet kunnen inzien omdat hij 
net beëdigd is.

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.

Debat over de begroting 
tijdens de raadsvergadering 
van 1 november.  
(foto: griffie)

Drie nieuwe raadsleden beëdigd

De vrijgekomen raadszetel van Ivo Beekers wordt ingenomen door Hans Lemain. Hij werd 
beëdigd en toegelaten tot de raad. Marleen van den Nieuwendijk (VVD) en Emile Arnold 
(Beter Amersfoort) werden beëdigd en toegelaten als tijdelijke raadsleden. 

Hans Lemain werd voor de vierde keer beëdigd in de nieuwe gemeenteraad. Eerder werd hij 
als buitengewoon fractielid voor de VVD benoemd en beëdigd, daarna twee keer als tijdelijk 
raadslid vanwege het uitvallen van Kees Kraanen. Nu is hij definitief raadslid. Omdat Kees 
Kraanen nog niet terugkomt als raadslid, wordt Kraanen nu tijdelijk vervangen door Marleen 
van den Nieuwendijk. Marleen werd daarom beëdigd tot raadslid. 
Raadslid Noëlle Sanders (Beter Amersfoort) heeft vanwege gezondheidsredenen vanaf  
1 november tijdelijk ontslag genomen als raadslid. Noëlle Sanders wordt in die tijd vervangen 
door Emile Arnold. Ook Arnold werd beëdigd en toegelaten tot de gemeenteraad.

De nieuwe raadsleden leggen de eed of belofte af. Van links naar rechts: Hans Lemain, Marleen 
van den Nieuwendijk en Emile Arnold. (foto: griffie)




