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Uitwerking op 4 niveaus: 

STAD

Vraagstukken voor de Omgevingsvisie: 
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Ontwikkeling van Amersfoort 

Wonen

•  Stad voor iedereen
•  Voldoende passende 

woningen
•  Levensloopbestendig
•  Spreiding van  

kwetsbare groepen
•  Aandacht voor gezon-

de leefomgeving 

Werken

•  Inclusief en vitaal
•  Groei werkgelegen-

heid 
•  Voldoende werk voor 

praktisch opgeleiden 
•  Voldoende ruimte 

voor MKB
•  Grootschalige  

bedrijven in  
Amersfoort of in  
de regio?

Samenleven:  
welzijn, vrije tijd en 
onderwijs 
•  Aantrekkelijke  

culturele, sport- en lei-
sure voorzieningen

•  Maatschappelijke 
voorzieningen  
toegankelijk &  
binnen bereik

•  Complementaire  
voorzieningen in 
Langs Eem en Spoor

•  Broedplaatsen voor  
cultuur en talent

Verkeer en vervoer

•  Ruimte voor de fiets, 
voetgangers en OV

•  Stimuleren en  
ontmoedigen

•  Schonere auto’s en 
deelmobiliteit

•  Groei mobiliteit  
versus behoud  
leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid

•  Goede aansluiting  
op regionale en  
nationale netwerk

Groen en  
openbare ruimte
•  Voldoende straat-, 

wijk- en stadsgroen
•  Groen laten mee- 

groeien met groei 
stad 

•  Stille plekken
•  Openbare ruimte  

slim inrichten en  
combineren 

•  Ontwikkelen groen 
blauwe structuur in 
en om de stad

•  Klimaat adaptief en 
energiezuinig

Duurzame stad

•  Duurzaam groeien
•  Ruimte voor  

duurzaamheids- 
maatregelen

•  Duurzame energie 
combineren met  
andere functies

•  Duurzaamheids-
maatregelen versus 
beeldkwaliteit

•  Goed gebruik van  
bodem en ondergrond

•  Sluiten grondstof-
kringlopen

Landelijk gebied

•  Ruimte voor agrariërs
•  Meer ruimte voor  

recreatie, natuur,  
klimaat en energie

•  Transitie van de  
landbouw

•  Verbeteren relatie 
boer – burgers – stad  
–  buitengebied

•  Functieverbreding  
als kans 

•  Verbeteren 
 biodiversiteit 

Bouwstenen Omgevingsvisie
Hoe ontwikkelt Amersfoort zich in de toekomst? Dat leggen we vast in de Omgevingsvisie. De visie gaat onder 

andere over de groei, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, werken, verkeer en groen in Amersfoort. 

2de helft 2020
 

•  Welke keuzes en  
oplossingsrichtingen zijn er?

•  Gesprek met raad, inwoners  
& stakeholders en overheden 

 

Voorjaar 2021
 

•   Omgevingsvisie &  
Mileueffectrapportage 
gereed

Mei 2019
 

•  Analyse
•  Design Thinking
•  Gesprekken met de stad  

over vraagstukken

April 2020 

•   Leidraad, opgaven 
en vraagstukken 
in beeld

1ste helft 2020
 

•  Wat zijn de antwoorden op 
de vraagstukken? 

•  Gesprek met inwoners en  
stakeholders en overheden

1. vraagstukken in beeld 2. bouwstenennotitie 3. antwoorden in beeld 4. keuzes maken 5. Omgevingsvisie vaststellen
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