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Input gezocht voor kunst in tunnel
Twee bevlogen kunstenaars, Marisa Rappard en Rozemarijn Westerink,
gaan in 2020 een mooie muurschildering maken op de muren van de tunnel
op De Hoef (Liendertseweg). Dit is de tunnel die Schothorst en De Hoef
met het centrum verbindt.

Samen Duurzaam
Veel informatie over duurzaamheid, o.a. World Clean Up Day en
de opening van de Stadswormerij.
Lees verder > pagina 2
De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig
bijeen. Informatie hierover
vindt u op de pagina(’s) van De
Raad.
Lees verder > pagina 3
Bekendmakingen
Vergunningen en andere ofﬁciële
publicaties van de gemeente
Amersfoort.
Lees verder > pagina 4

Marisa Rappard en Rozemarijn Westerink (foto: Juri Hiensch)

Vragen over scheiden? Juridisch Loket houdt
extra spreekuur
Wanneer u gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Dan is het wel zo ﬁjn als een deskundig iemand
meedenkt. Dat kan bijvoorbeeld op de Dag van de Scheiding: vrijdag 13 september. Het Juridisch Loket
Amersfoort houdt op die dag een extra inloopspreekuur, speciaal voor mensen met vragen over een scheiding
of relatiebreuk.
Gratis advies
Wanneer: vrijdag 13 september, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Waar: Juridisch Loket Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 2.
De juristen van het Juridisch Loket Amersfoort staan
klaar met gratis advies. Er is ook een consulent van het
Geldloket Amersfoort aanwezig voor het beantwoorden
van ﬁnanciële vragen. Want ook geldzaken veranderen
wanneer u uit elkaar gaat.
Daarnaast is er een advocaat-mediator voor juridische
vragen.
Het hele jaar door
De Dag van de Scheiding is elk jaar op de tweede vrijdag
van september. Natuurlijk kunt u ook op een ander
moment terecht bij het Juridisch Loket met juridische

vragen over scheiden. Ook staat er veel informatie op
de website van het Juridisch Loket:
www.juridischloket.nl. Bijvoorbeeld een stappenplan,
waarin staat wat er geregeld moet worden bij een
scheiding of relatiebreuk. De juristen helpen ook
telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur
via 0900–8020 ( € 0,25 per minuut).

Nu zijn zij op zoek naar inspiratie
voor de schildering: zij willen graag
van u horen hoe u de tunnel en omgeving ervaart (De Hoef, Liendert).
Welke kleuren, gevoelens of woorden
komen er in u op als u aan de tunnel
denkt? Hoe is het om er doorheen
te ﬁetsen en waarnaar bent u dan
op weg?

kunstenaars te vertellen hoe u de
wijk en het waterwingebied ervaart.
Wie weet ziet u uw inbreng wel terug
in het ontwerp voor de schildering.

Via social media en e-mail zijn al 70
reacties ingestuurd. Op 13 september
staan de kunstenaars bij de tunnel
en maken ze op de muur schetsen
van de eerste opgehaalde reacties.
U kunt dan langskomen om de

Kunt u niet langskomen maar wilt
u wel nog ideeën doorgeven? Mail
dan naar kunsttunnel@amersfoort.nl.
Ook dit kan tot en met 13 september.

Het deﬁnitieve ontwerp zal in
november gereed zijn. Volgend jaar
wordt de muurschildering daadwerkelijk gemaakt.

Stadspeiling op de mat?
Deze week ontvangen 10.000 Amersfoorters een brief van de gemeente.
Hierin worden zij uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar
onder andere de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.
De gemeente hoopt, dat u de moeite
wilt nemen om de vragenlijst in te
vullen (als u in de steekproef zit en
dus de brief ontvangt). Dat kan via
de computer of, als u dat liever doet,

op papier. In januari 2020
worden de eerste uitkomsten
verwacht. Deze zijn te vinden op
www.amersfoortincijfers.nl.

Het Juridisch Loket helpt gratis bij juridische vragen,
conﬂicten en geschillen, en wordt geﬁnancierd door
het ministerie van Justitie & Veiligheid.
Ook bij Geldloket Amersfoort kunt u het hele jaar door
gratis terecht met vragen over geldzaken. Kijk voor
meer informatie op www.geldloket.nl.

Vragen aan de gemeente?
Amersfoort heeft Antwoord ©

Het Juridisch Loket, Van Asch van Wijckstraat 2.

Stad met een hart
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World Cleanup Day 033: maak Amersfoort zwerfafvalvrij
Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day. Miljoenen mensen
wereldwijd werken deze dag aan een schonere wereld! Een golf van schoonmaakacties die begint in Nieuw-Zeeland en 36 uur later eindigt op Hawaii. In
Amersfoort gaan honderden vrijwilligers die zaterdag aan de slag om de stad
zwerfafvalvrij te maken. Gewapend met afvalknijper en vuilniszak strijden ze
tegen rondslingerend plastic, lege blikjes en andere rommel. Het initiatief is
inmiddels uitgegroeid tot een stadsbrede actie met diverse startlocaties in de
hele stad. En iedereen die wil kan hieraan meedoen.

Tijdens World Cleanup Day wordt in heel Amersfoort zwefafval opgeruimd.

Kenniscafé ‘groene daken’
Groene daken zijn belangrijk voor wateropvang en verkoeling. Interesse
in een groen dak op de uitbouw, schuur of bedrijfspand? Op donderdag
19 september is een kenniscafé over groene daken in Amersfoort. Voor de
groen professional en particulier worden er op deze avond verschillende
mogelijkheden van een groen dak getoond en zijn er leveranciers, constructeurs en beplantingsdeskundigen aanwezig om vragen aan te stellen.
Ontvangst met kofﬁe en thee is
vanaf 19.15 uur en het programma
begint om 19.30 uur. Het kenniscafé
wordt gehouden in het kantoor van
Royal Haskoning DHV, aan de Laan
1914 nr. 35 in Amersfoort. Vooraf

aanmelden door een e-mail te sturen
naar eveline@steenbreek.nl
Meer informatie is te vinden op
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
agenda

Plastic Dieet app
Wordt Amersfoort de eerste
wegwerpplasticvrije stad van
Nederland? Als het aan de
makers van de Amersfoort Plasticdieet App ligt wel! Met hulp van
het Toekomstfonds van de
gemeente ontwikkelde Plasticdieet een app waarmee je jouw
plasticdieet kunt bijhouden,
ondernemers kunt vinden waar
je plasticvrij kunt shoppen, leren
wat er in de juiste bak moet én
in contact kunt komen met
andere Amersfoorters. De app
is gratis te downloaden via de
Google Play Store. Meer info op
www.plasticdieet.nl.

“Fantastisch om te zien hoeveel
mensen en organisaties zich inzetten
voor een schonere stad” zegt Adith
van Vuuren, coördinator WorldCleanupDay033. “Tal van scholen,
sportverenigingen, bedrijven en
inwoners hebben zich al aangemeld.
Zo gaat de Poolse school met 60
leerlingen aan de schoonmaak in
Randenbroek, nemen roeivereniging
Hemus, kanovereniging Keistad en
Scouting Karel Doormangroep de
Eemhaven en de Eem voor hun
rekening, kun je in Vathorst met

Sups en ﬂuisterbootjes rommel uit
de Laak vissen of in park Schothorst,
park Randenbroek en Birkhoven
rennend rommel rapen”.
Ook het bedrijfsleven neemt zijn
verantwoordelijkheid. Zo organiseren
de ondernemers van winkelcentrum
Emiclaer leuke en leerzame activiteiten en doen winkelcentra Kraailandhof, Vathorst en Nieuwland
ook mee als uitgiftepunt voor afvalprikkers en vuilniszakken.

Ruim vijfentwintig duurzame
Amersfoortse ondernemers staan
op zaterdag 12 oktober op het Lieve
Vrouwekerkhof. Er is onder meer
informatie over composteren met
wormen, de mogelijkheid om
kinderkleertjes te ruilen en op de
foto gaan op een WindWheeler:
een ﬁets die beweegt op pure
windkracht. Ook kan je speeddaten
met Amersfoorters die hun leven
hebben verduurzaamd. Hoe kan je
huis energiezuiniger of kan (plastic)
afval worden verminderd? Tijdens
de speeddates kan je aan stadgenoten vragen hoe zij dat doen.
Daarnaast zijn er tal van andere
activiteiten.

beluisteren. Zo vertelt Emily-Jane
Lowe over haar afvalloze bestaan
en komen de avonturiers van
Wheels on Wind met verhalen
over hun reis van Alaska naar
Patagonië op een ‘sailing cycle’.
Hoofdspreker is meteoroloog en
klimaatdeskundige Reinier van
den Berg. In zijn lezing besteedt
hij aandacht aan klimaatverandering en hoe je ecologische voetafdruk kunt verkleinen.

Zaterdag 14 september,
10.00 – 15.00 uur
Winkelcentrum Schothorst gaat
Groen
Locatie: Winkelcentrum Schothorst, Pieter Stastokerf Amersfoort
Info: www.inschothorst.nl/
groene-raad

De Duurzame Week is een initiatief
van een breed samenwerkingsverband van duurzame groepen
en organisaties in Amersfoort.
Met deze week willen ze laten zien
hoe lekker biologisch eten smaakt,
hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert, wat je kunt doen om de buurt
groener te maken en hoe makkelijk
het is om afgedankte materialen
een nieuw leven te geven. Het
volledige programma is te vinden
op: www.duurzameweek033.nl

Lezingen
Op dezelfde dag zijn er vanaf 12.00
uur in theatercafé De Lieve
Vrouw zes inspirerende sprekers te

De StadsWormerij opent eindelijk haar deuren
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Vrijdag 27 september (15.00 uur) is de publieksopening
van de StadsWormerij. Kom wormen knuffelen, drink
een kop Darboven-kofﬁe (of thee) en krijg tips over hoe
zelf thuis te vermicomposteren. De StadsWormerij is te
vinden in de Keistadloods / circulaire pleisterplaats Vinkenhoef (Oude Lageweg 66).

Zondag 15 september,
10.00 – 17.00 uur
Inspiratiefestival
Locatie: De Nieuwe Stad, Oliemolenhof Amersfoort
Info: www.inspiratiefestival.nl
Vrijdag 20 september,
9.00 – 16.00 uur
Proef-tuin Isselt meewerkdagen
Locatie: start aan 'stamtafel',
Nijverheidsweg-Noord 118
(Outstand)
Info: www.033groen.nl/initiatieven-overzicht/proef-tuin-isselt
Zaterdag 21 en zondag 22 sept.,
12.00 – 17.00 uur
Vikingweekend "Plantaardig
verven"
Locatie: Landgoed Schothorst,
Het Middeleeuws erf, Schothorsterlaan 21
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/middeleeuws-erf
Zondag 6 oktober,
12.00 – 16.00 uur
Kabouterdag (prijs: 5,00 euro)
Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda/kabouterdag

Na een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling in 2016 én een crowdfunding, opent de StadsWormerij -eindelijk- haar deuren. In de StadsWormerij maken duizenden krioelende wormen van keukenafval van
o.a. Het Lokaal, Natuurwinkel en Van Zanten vermicompost. Die bijzondere compost-vol-leven voedt de (moestuin)-planten; zo wordt afval grondstof en is de cirkel rond. “We geven dus vorm aan de circulaire economie via
mond en kont van de compostworm”, aldus Edgar van Groningen.
Wilt u een kijkje nemen in de StadsWormerij? Iedere
laatste vrijdag van de maand kan een kijkje worden
genomen tussen 10.00 en 16.00 uur. Zelf thuis vermicomposteren? Vanaf het najaar 2019 start de StadsWormerij
met WormenWorkshops. Meer info via
www.stadswormerij.nl.

Kalender
Zaterdag 14 september,
9.00-13.00 uur
Natuurwerkdag in het Beekdal
Locatie: pop-up Parkhuis, Heiligenbergerweg 167, Amersfoort
Info: www.elisabethgroen.nl

Laat je inspireren tijdens Duurzame
Week in Amersfoort
Van 8 tot 14 oktober staat Amersfoort in het teken van duurzaamheid. Tijdens deze Duurzame
Week zijn er talloze inspirerende
activiteiten zoals een duurzaam
diner, theatraal programma over
de plastic soep, lezingen en een
grote duurzame markt.

Startlocaties in de hele stad
Sluit op zaterdag 21 september aan
bij een van de vele activiteiten.
Er zijn verschillende startlocaties.
Je kunt ondermeer starten vanaf
het Onze Lieve Vrouwetheater, IKEA,
Eemhuis, Lakeside Sup in Vathorst,
Huis van Bartels, Het Klokhuis,
Speeltuinvereniging Rivierenwijk en
woonzorgcentrum de Koperhorst.
Op www.worldcleanupday033.nl
staat een overzicht van alle locaties
en wat er die dag in de stad te doen
is. Voor sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk, bij andere
kan gewoon worden aangesloten.
Check het voor de zekerheid op de
site.

Wormen maken van keukenafval
vermicompost (foto: StadsWormerij)

Uw activiteit toevoegen aan de kalender van samen duurzaam pagina?
Meld ze aan door een mail te sturen
naar ma.fafara@amersfoort.nl
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Agenda De Ronde dinsdag 17 september
De Ronde – 19.00 uur

Vergaderingen over diverse onderwerpen
U bent van harte welkom om (een van de) vergaderingen bij
te wonen. De vergaderingen zijn een dag later ook terug te
luisteren via de site https://amersfoort.notubiz.nl. Ook vindt
u op deze site de bijbehorende vergaderstukken, zoals de
raadsvoorstellen (bij de agendapunten, zie paperclip).
19.00 – 20.25 uur (Raadzaal)
Gebruik van zorg en ondersteuning en maatregelen Sociaal
Domein
(informatie)
Elk jaar informeert het college de raad over de ontwikkelingen
in zorg en ondersteuning in Amersfoort. Tijdens deze Ronde
krijgen raadsleden informatie over het gebruik van zorg en
ondersteuning in Amersfoort in het eerste half jaar van 2019
en over de verschillen in gebruik van zorg en ondersteuning
per wijk. Ook krijgt de raad een toelichting op de maatregelen
die ervoor moeten zorgen dat de zorg en ondersteuning
betaalbaar blijft (KPMG heeft daar eerder onderzoek naar
gedaan en de kansrijke maatregelen in kaart gebracht).
19.00 – 20.25 uur (Molendijkzaal)
Lijst Molenkamp: Gentriﬁcatie
(rondetafelgesprek)
De komende jaren worden de Wagenwerkplaats en de Kop
van Isselt ontwikkeld tot stedelijke wijken waar gewoond en
gewerkt wordt. In de Nieuwe Stad gebeurt dit al. Dit heeft
gevolgen voor de wijken Soesterkwartier, Jeruzalem en
Jericho. Volgens de fractie Lijst Molenkamp hebben of krijgen
deze wijken te maken met ‘gentriﬁcatie’: de ‘opwaardering’
van de buurten op sociaal, cultureel en economisch gebied
zorgt voor een stijging van de onroerendgoedprijzen en huurprijzen, het trekt kapitaalkrachtige nieuwe bewoners en gebruikers aan en verdrijft de lagere klassen uit de wijken.
Voorbeelden hiervan zijn de Amsterdamse wijken Amsterdam-Noord, De Pijp en de Jordaan. Daarmee komt de betaalbaarheid van woningen in de hele stad steeds verder onder
druk te staan. Tijdens deze Ronde vertelt Frans Soeterbroek
(deruimtemaker.nl) wat de gevolgen zijn van gentriﬁcatie en
gaat hij in gesprek met de woordvoerders van de fracties en
de portefeuillehouders.
19.00 – 20.25 uur (Vermeerzaal)
Masterclass Parkeernormen
(informatie)
Raadsleden krijgen een masterclass Parkeernormen aangeboden.
Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen en naast beleid als
het gaat om de uitbreiding van parkeervergunninggebieden?
Wat zijn alternatieven? Hoe wordt het waterbedeffect tegengegaan?
20.30 – 21.25 uur (Raadzaal)
Maatschappelijke opvang stand van zaken
(informatie)
Kwintes, een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan
dak- en thuislozen in Amersfoort, heeft met betrokken partijen
een plan van aanpak gemaakt voor de dag- en nachtopvang
op Amergaard. Acties zijn gericht op het beter in kaart brengen
van de problematiek, passende begeleiding en de voorbereiding op door- en uitstroom. Op verzoek van de raad informeert het college de raad over de stand van zaken van de
uitvoering van het plan.
20.30 – 21.15 uur (Molendijkzaal)
Stedenbouwkundig Programma van eisen Parkweelde 3
(voorbereiding besluit)
224 appartementen aan de Magelhaenstraat en omgeving en
16 kleine woningen aan de Leif Eriksonsstraat zijn eigendom
van de Alliantie en voldoen niet meer aan de wensen van
deze tijd. De woningbouwvereniging wil de woningen slopen
en vervangen voor nieuwbouw (circa 400 woningen). Dit
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project ‘Parkweelde 3’ is de laatste fase van het Amersfoort
Vernieuwt project Parkweelde (Amersfoort Vernieuwt is een
samenwerking tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties de Alliantie en Portaal). De fracties geven tijdens
deze Ronde hun mening over het raadsvoorstel en het bijbehorende stedenbouwkundig programma van eisen. Daarin
staan o.a. de volgende speciﬁeke uitgangspunten: er worden
240 woningen gesloopt onder voorwaarde dat er circa 400
worden teruggebouwd en het plan borduurt voort op de bij
Parkweelde 2 ingezette stedenbouwkundige structuur; compacte bouwblokken met 3 à 4 lagen aan de Magelhaenstraat
tot 6 lagen aan de Ringweg, omgeven door (autovrij) groen.
U leest het raadsvoorstel online: https://amersfoort.notubiz.
nl/document/7927030/.
Tijdens deze Ronde kunt u inspreken.
21.15 – 22.00 uur (Molendijkzaal)
Stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan
Operaplein
(voorbereiding besluit)
In het kader van Amersfoort Vernieuwt is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor herontwikkeling van het Operaplein (Randenbroek Schuilenburg). Het winkelcentrum en
met name de supermarkt heeft een belangrijke functie voor
de wijk. Het winkelcentrum is echter verouderd en de supermarkt heeft geen vooruitzicht op (de nodige) uitbreiding. De
Alliantie wil de herontwikkeling oppakken en stelt voor het
woningbouwprogramma voor het gebied uit te breiden
(56 woningen) waarbij de supermarkt blijft en andere detailhandel op het plein verdwijnt. De raad geeft zijn mening over
het stedenbouwkundig plan en de startnotitie voor het
bestemmingsplan.

Auditcommissie – 20.30 uur
20.30 – 21.25 (Vermeerzaal)

De auditcommissie adviseert de raad en houdt overleg
namens de raad over alle activiteiten die van belang zijn voor
het goed vervullen van de controlerende verantwoordelijkheid van de raad.
De volgende punten staan op de agenda:
• Financiële stand van zaken coöperatie parkeerservice
• Plan van aanpak evaluatie Rekenkamer.
De agenda kan nog wijzigen. De actuele versie en de
vergaderstukken vindt u op de website https://amersfoort.
notubiz.nl.
Inspreken?
Bij de Rondes die vermeld staan als een voorbereiding
besluit of een peiling kunt u inspreken. De raadsleden horen
graag uw mening, zodat zij die kunnen betrekken bij hun
afwegingen over dit onderwerp. Neem voor meer informatie
over inspraak en aanmelden contact op met de raadsgrifﬁe
(telefoon: 469 4379, e-mail: grifﬁe@amersfoort.nl) of kijk op
https://amersfoort.nl/gemeenteraad.
Inspreken is bij een rondetafelgesprek of informatieronde
niet mogelijk.
Niet inspreken maar toch uw mening geven? Neem direct
contact op met raadsleden (zie contactgegevens op de site
https://amersfoort.nl/gemeenteraad) of stuur een brief aan
de gemeenteraad via grifﬁe@amersfoort.nl.

Tijdens deze Ronde kunt u inspreken.
21.30 – 22.30 uur (Raadzaal)
Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 “Duurzaam, Dynamisch
en Doen” (voortgezette behandeling)
(voorbereiding besluit)
Deze Ronde is een vervolg op de Ronde van 3 september jl.
De raad praat verder met de portefeuillehouder over het Cultuurplan. Daarin staan de prioriteiten voor de Uitvoeringsagenda Cultuur 2019-2022. Prioriteiten zijn: duurzame basis
om verder op te bouwen (korte termijn), proﬁlering, dynamiek en ruimte voor groei (middellange termijn), durven en
samen doen (lange termijn). Na vaststelling door de raad, zal
het college de Uitvoeringsagenda Cultuur 2019-2022 samen
met partijen uit de stad uitwerken.
Inspreken is tijdens deze Ronde niet mogelijk: het gaat om
een voortgezette behandeling. Inspreken was mogelijk op
3 september jl.
21.30 – 22.30 uur (Vermeerzaal)
Evaluatie Koningsdag
(informatie)
Het college blikt met de raad terug op de organisatie en het
verloop van Koningsdag.
22.00 – 22.45 uur (Molendijkzaal)
Startnotitie Omgevingsplan Amersfoort 2021
(voorbereiding besluit)
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin
staat dat gemeenten één omgevingsplan voor het gehele
grondgebied moeten vaststellen met daarin alle regels over
de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water). Met de startnotitie werkt de
gemeente in overzichtelijke stappen toe naar het Omgevingsplan Amersfoort in 2023. Raadsleden geven tijdens deze Ronde
hun mening over het raadsvoorstel en de startnotitie.

Informatie over de raad
Kijk op www.amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer
wilt weten over de gemeenteraad. Daar vindt u onder
andere de vergaderplanning, de contactgegevens van de
raadsleden en informatie over hoe u kunt meepraten.
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de
gemeenteraad, volg de raad dan op Twitter en Facebook
via @RaadAmersfoort en www.facebook.com/
raadamersfoort.
U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse
Raadsmail via www.amersfoort.nl/mail. U ontvangt dan
elke vrijdag een nieuwsbrief in uw mailbox met een
vooruitblik en terugblik op de raadsvergaderingen en
ander nieuws over de raad.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
raadsgriffie, tel.: 469 4379, mail: griffie@amersfoort.nl.

Tijdens deze Ronde kunt u inspreken.
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1. Binnenstad

Bekendmakingen
Op deze pagina’s vindt u de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort. Hier kunt u zien, wat er zich in uw directe
omgeving afspeelt. De vergunningen worden per wijk aangegeven; het onderstaande kaartje geeft de wijken aan. Achter de vergunning
staat met letters en cijfers om welk soort vergunning het gaat, en of en hoe u kunt reageren. Ook overige bekendmakingen staan zoveel
mogelijk onder de betreffende wijk, of er staat een verwijzing vermeld. De wegwerkzaamheden staan bij elkaar in één overzicht.
De bekendmakingen zijn ook digitaal te vinden via www.amersfoort.nl/bekendmakingen. Via e-mail op de hoogte blijven van de
bekendmakingen in uw omgeving? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl
via https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. Bekendmakingen over verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in uw omgeving kunt u ook terugvinden in de app omgevingsalert. Deze app is beschikbaar voor
Android (vanaf versie 4.0), iOS (vanaf 7.0) en Windows Phone 8.1.
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kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze
wilt geven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via
telefoonnummer 14 033.
Let op: tegen de uiteindelijke beslissing kan alleen beroep
worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

9

14

5
6

7

1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg

6

6 Randenbroek/Schuilenburg
(incl Stoutenburg-Noord)
7 Vermeer- en Leusderkwartier
8 Bergkwartier/Bosgebied
9 Zielhorst
10 Kattenbroek
11 Nieuwland
12 Vathorst/Hooglanderveen
13 Hoogland/Hoogland-West
14 Bedrijventerreinen Calveen,
De Hoef, Vathorst en De Wieken

SOORT VERGUNNING

a. Omgevingsvergunning
Rechtsmiddel
1. Ontvangen aanvragen
Geen. Ter informatie.
2. Besluit tot verlengen beslistermijn
Geen. Ter info.
3. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
4. Geweigerde vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
5. Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zienswijze
6. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
7. Geweigerde vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
8. Verleende OBM
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
Bezwaar
9. M.e.r.-beoordeling
Geen zelfstandig
(milieu effect rapportage)
bezwaar of beroep
b. Ingediende sloopmelding
Geen. Ter info.
c. Vergunning voor tijdelijk gebruik van de weg
Bezwaar
d. Horeca-exploitatievergunning
Bezwaar
e. Drank- en Horecawetvergunning
1. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
2. Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Zienswijze
3. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
f. Terrasvergunning
Bezwaar
g. Standplaatsvergunning
Bezwaar
h. Overige ontheffingen APV
Bezwaar
(Algemeen Plaatselijke Verordening)
i. Wet Milieubeheer
1. Melding activiteitenbesluit
Geen. Ter info
2. Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften
Zienswijze
3. Besluit Maatwerkvoorschriften
Bezwaar
4. Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Geen. Ter info
(bodemenergie/bronbemaling)
5. Melding mobiel puinbreken
Geen. Ter informatie.

REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP

U kunt op verschillende soorten bekendmakingen reageren.
De letter achter iedere bekendmaking geeft aan om welk soort
vergunning het gaat en of/hoe u kunt reageren. In de toelichting
hieronder ziet u hoe u kunt reageren op ontwerpbesluiten,
bezwaar kunt maken tegen besluiten en in beroep kunt gaan
tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide procedure.
REAGEREN OP ONTWERPBESLUITEN (ZIENSWIJZEN)

Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na deze publicatie zes
weken ter inzage (na telefonische afspraak via 14033) in het
gebouw aan de Hellestraat 24. Ontwerpbesluiten in het kader
van de Wet Milieubeheer (i2) liggen twee weken ter inzage
na deze publicatie. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
een zienswijze (=reactie) op het ontwerpbesluit indienen. Dit

Nieuws
4
| Stadsberichten
van de gemeente
woensdag
Amersfoort
11 september 2019

BEZWAAR MAKEN

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen
bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in
het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens
bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend
zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het
overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het
versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.
Meer informatie over het maken van bezwaar staat op
www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om
online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een
vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is
er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van
een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank MiddenNederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
BEROEP INSTELLEN

Tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, kunt u – wanneer u het niet eens bent
met het besluit – beroep instellen bij de rechtbank. Geef in het
beroepschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het beroepschrift moet ingediend zijn binnen
zes weken na het ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij: Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. U kunt het beroepschrift ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
Voor het behandelen van het beroepschrift brengt de rechtbank
griffierecht in rekening. De medewerkers van de rechtbank
kunnen hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 088 – 362 00 00.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over deze vergunningen? Dan kunt u bellen met
de gemeente via 14 033. Ook kunt u bellen als u de stukken wilt inzien
of aanwezig wilt zijn bij de welstandsbeoordeling van een bouwplan.

Meer weten over deze vergunningen?

Bloemendalsestraat 31
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. wonen en het plaatsen
van een kozijn in de achtergevel (a3)
Hellestraat 24
het intern verbouwen van het
pand (a1)
Krommestraat 28
het wijzigen van het gebruik van
het pand t.b.v. een escaperoom (a1)
Muurhuizen 197A en B
het tijdelijk plaatsen van een steiger
van 16 september t/m 20 december
2019 (c)
Trekvogelweg t.h.v. nr. 150
het tijdelijk plaatsen van een steiger
van 23 september t/m 13 oktober
2019 (c)

30-08-2019

1021280
1022574
1022528

30-08-2019

1022504

05-09-2019

1022545

30-08-2019

1020982

05-09-2019

1022560

05-09-2019

1022570

2. Soesterkwartier/Isselt

Amsterdamseweg 45, 45A, 45b,
47 en 47A
het bouwen van een winkelpand met
2 supermarkten, perifere detailhandel
en het kappen van 2 bomen (a4)
Dollardstraat 117
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 2 september t/m
20 oktober 2019 (c)
Eemlaan 23
ontheffing APV t.b.v. incidenteel
werk op 13 september 2019 van
18.00 tot 23.00 uur (h)
Eemlaan/ achterzijde Pathé
het tijdelijk oprichten van een
bewaakte fietsenstalling voor
vijf jaar (a2)
Isseltseveld 13C 15D, 17B,17C, 21D, 25B,
31C, 35B, 37C, 41C, 43B, 43C, 49B en 53B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 53C
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Ligusterstraat 29
het oprichten van een
autorestauratiebedrijf (i1)
Matthias Withoosstraat 4
het optrekken van de gevel en het
plaatsen van een dakopbouw (a1)
Siliciumweg 4
het plaatsen van reclame op het
pand (a1)
Soesterweg 207
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1022018

1022483
1022595
Z-MLD01-08-2019 2019-4861
1022572
04-09-2019

1022571
1022575

ONTWERP LOCATIEPLAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
IN HET SOESTERKWARTIER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), van donderdag 12 september
2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 het ‘ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers in het Soesterkwartier’ ter
inzage ligt.
Inhoud van het locatieplan
In het ‘ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers in
het Soesterkwartier’ zijn 54 plekken bepaald waar in totaal 65
ondergrondse restafvalcontainers geplaatst gaan worden in het
Soesterkwartier.
Procedure ontwerp locatieplan
Het ‘ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers in het
Soesterkwartier’ ligt van donderdag 12 september 2019 tot en
met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in de publiekshal van
het stadhuis, Stadhuisplein 1. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze over het ontwerp locatieplan kenbaar maken. Dit
kan op de volgende manieren:
• Via het online zienswijzeformulier (met DigiD) op
www.amersfoort.nl/omgekeerdinzamelen
• Een brief schrijven en deze per post verzenden naar:
Burgemeester en wethouders, t.a.v. Projectorganisatie
Omgekeerd Inzamelen, o.v.v. Zienswijze Ontwerp locatieplan
Soesterkwartier, Postbus 4000, 3800 EA te Amersfoort.
Vermeld in uw zienswijze ook op welke containerlocatie uw
zienswijze betrekking heeft.
• Een afspraak maken met de gemeente waarin u mondeling uw
zienswijze toelicht. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar omgekeerdinzamelen@amersfoort.nl. U kunt ook bellen met de heer
Van Doornik (033 – 469 5275) voor het maken van een afspraak.

3. Kruiskamp/Koppel

Grote Koppel 18
het maken van een dakterras (a1)

1022448
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4. Schothorst

Balladelaan 16G
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Balladelaan 28C
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Klaartje Donzepad t.h.v. nr. 59
het tijdelijk plaatsen van een
zeecontainer van 20 november 2019
t/m 13 januari 2020 (c)
Robbeknolerf 16
het tijdelijk plaatsen van een
container van 16 september t/m
14 oktober 2019 (c)
Sara Burgerhartsingel t.h.v. nr. 9
het tijdelijk plaatsen van een
schaftwagen en een toiletunit van
2 september t/m 29 november 2019 (c)
Schimmelpenninckstraat t.h.v. nr. 16
het tijdelijk plaatsen van een container
van 7 t/m 23 september 2019 (c)
Sportlaan 30
het plaatsen van 4 lichtmasten (a3)

1022540
1022514

10-09-2019

1022525

04-09-2019

1022516

04-09-2019

1022527

04-09-2019

1022553

03-09-2019

1021949

DEFINITIEF LOCATIEPLAN ONDERGRONDSE
RESTAFVALCONTAINERS IN SCHOTHORST NOORD EN ZUID
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), van donderdag 12 september
2019 tot en met woensdag 24 oktober 2019 het ‘definitief
locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst
Noord en Zuid’ en de ‘zienswijzennota ontwerp locatieplan
ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst Noord en Zuid’
ter inzage liggen.
Inhoud van het locatieplan
In het ‘definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
Schothorst Noord en Zuid’ zijn 59 plekken bepaald voor in totaal
64 ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst Noord en Zuid.
In de ‘zienswijzennota ontwerp locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst Noord en Zuid’ worden de zienswijzen
behandeld die zijn ontvangen op het Ontwerpbesluit locatieplan
ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst Noord en Zuid.
Procedure definitief locatieplan
Het ‘definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
Schothorst Noord en Zuid’ ligt van donderdag 12 september 2019
tot en met woensdag 24 oktober 2019 ter inzage in de publiekshal
van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Gedurende de periode van
terinzagelegging kunnen belanghebbenden die een zienswijze
over het Ontwerpbesluit locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst Noord en Zuid hebben ingediend en
belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze
geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken, beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het beroepsschrift moet
worden aangegeven op welke containerlocatie het beroep
betrekking heeft en waarom de beslissing niet juist gevonden
wordt. Het betreffende besluit dient met het beroepsschrift mee
gestuurd te worden. Voor de behandeling van het beroepsschrift
is een griffierecht verschuldigd.

5. Liendert/Rustenburg
Rustenburgerweg 105
het kappen van 3 bomen (a3)
Victoriestraat 40
het aanleggen van een inrit (h)

04-09-2019

1022273

04-09-2019

6061504

6. Randenbroek/Schuilenburg
(incl. Stoutenburg-Noord)

Ariaweg 284B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
1022424
Bachweg (woonblokken 1, 2 en 3)
het lozen van grondwater t.b.v.
Z-MLDgrondverbetering (i4)
24-07-2019 2019-4722
Emelaarseweg 14A
het gewijzigd bouwen van een reeds
vergunde schuur (a3)
03-09-2019
1022059
Leonorestraat 15 t/m 31 (oneven),
Florestanstraat 16 t/m 32 (even) en 27,
Fideliostraat 16, Parsifalpad 17 t/m 39 (oneven)
en Saloméstraat 156 t/m 174 (even)
het bouwen van 42 woningen (a3)
03-09-2019
1022065
Oberonpad t.h.v. nr. 4
het tijdelijk plaatsen van een
container en een toiletunit van
3 september t/m 2 oktober 2019 (c)
02-09-2019
1022544
Parsifalpad 18
het kappen van 1 berk (a3)
03-09-2019
1021914
Romeostraat 22
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
1022533
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Romeostraat 23
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Stadsring 167
het wijzigen van het gebruik van een
deel van de begane grond t.b.v.
taallessen (a3)
Stadsring 183A t/m 183K, 185A t/m
185H, 187A t/m 187K en 189A t/m 189K
het transformeren van een deel van
het kantoor naar 38 appartementen (a3)
Undinestraat t.h.v. nr. 1
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer, twee opslagcontainers
en een toiletunit van 29 augustus
t/m 20 september 2019 (c)
Valeriushof 18A
het kappen van 4 bomen (a1)

1022559

02-09-2019

1022400

04-09-2019

1021476

02-09-2019

1022519
1022498

7. Vermeer-/Leusderkwartier
Albert Neuhuijsstraat 14
het kappen van 2 bomen (a1)
Arnhemseweg 36 en Lange
Beekstraat 2E 1
het verbouwen van de winkel in
2 appartementen (a2 + a3)
Bisschopsweg t.h.v. nr. 74
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 13 september
t/m 1 december 2019 (c)
Bosweg 85
het kappen van 1 conifeer (a3)
Bosweg t.h.v. nr. 109
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer, opslagcontainer en
een toiletunit van 27 augustus t/m
31 oktober 2019 (c)
Dorresteinseweg 96
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak en het plaatsen van
een bloemkozijn in de voorgevel (a3)
Edisonstraat t.h.v. nr. 17
het tijdelijk plaatsen van een container
van 9 t/m 23 september 2019 (c)
Everard Meysterweg 33
het aanleggen van een inrit
(achterzijde) (h)
Lange Beekstraat 79
het kappen van 1 esdoorn (a1)
Leusderweg 112
het maken van een muurdoorbraak
tussen het pand op nr. 112 en 114 (a1)
Leusderweg t.h.v. nr. 138
het tijdelijk plaatsen van een
hoogwerker op 19 september 2019 (c)
Van Woustraat t.h.v. nr. 11
het tijdelijk plaatsen van een
container van 9 september t/m
28 oktober 2019 (c)
Vermeerstraat 91
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)
Zandbergenlaan 75
het kappen van 1 eik (a3)

1022521

02-09-2019

1020939

05-09-2019

1022589

03-09-2019

1021881

02-09-2019

1022488

30-08-2019

1022023

05-09-2019

1022591

27-08-2019

6050564
1022568
1021784

02-09-2019

26-08-2019

1022409

1022471
1022518

04-09-2019

1022117

ZIE OOK: Verkeersbesluiten

8. Bergkwartier/Bosgebied
Barchman Wuytierslaan
het houden van het evenement
‘Nederlands Kampioenschap
Veldschieten’ op 5 oktober 2019 (h)
Celebesstraat 11
het tijdelijk plaatsen van een
container van 16 september t/m
7 oktober 2019 (c)
Daam Fockemalaan 22
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Dr. J.P. Heijelaan 23
het kappen van 2 beuken en
3 acacia’s (a3)
Johan van Oldenbarneveltlaan 4
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Juliana van Stolberglaan 6
het plaatsen van 20 zonnepanelen
op het dak (a1)
P. J. Troelstralaan 46
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Van Marnixlaan 33
het kappen van 1 conifeer (a1)
Wagenmeester 13
het gewijzigd bouwen van een reeds
vergunde nieuwbouwwoning (a3)

05-09-2019

02-09-2019

1021953

1022482
1022529

04-09-2019

1022256
1022566
1022524
1022583
1022478

02-09-2019

1021794

Westerstraat t.h.v. nr. 39
het tijdelijk plaatsen van een
container van 23 september t/m
20 december 2019 (c)

05-09-2019

1022592

04-09-2019

6063375

04-09-2019

1022541

ZIE OOK: Verkeersbesluiten

9. Zielhorst

Albert Schweitzersingel 92
het tijdelijk plaatsen van een
opleidingstruck op 30 september 2019 (c)
Cellostraat t.h.v. nr. 34
het tijdelijk plaatsen van een
container van 17 t/m 23 september
2019 (c)
Erasmusstraat 40
het wijzigen van een raamkozijn in
de voorgevel (a1)
Piccolopad 20
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Vitruviusstraat 15
het kappen van 1 boom (a1)

1021658
1022551
1022531

10. Kattenbroek

De Ontmoeting 43
het knotten van 1 wilg (a1)
Kasteel 1
het kappen van 1 douglasspar (a1)

1022530
1022429

11. Nieuwland

De Vergulde Wagen 76
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Heelkruid 8
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Regenboog t.h.v. de nrs. 4-133 en
Noorderlicht t.h.v. de nrs. 1-61
het tijdelijk plaatsen van een
toiletunit, hoogwerker, steiger en
een schaftwagen van 28 augustus
t/m 13 september 2019 (c)
Regenboog 78
het wijzigen van een deur- naar
raamkozijn (a3)
Zeldertsedreef 2
het brandveilig gebruik van een
gedeelte van het pand t.b.v. een
kinderdagverblijf (a6)
Zoete Ermgaard 7
het kappen van 1 kersenboom (a1)

1022539
04-09-2019

1021793

30-08-2019

1022513

02-09-2019

1021579

20-08-2019

1020548
1022494

ZIE OOK: Verkeersbesluiten

12. Vathorst/Hooglanderveen
Bornberg 5
het kappen van 2 bomen (a1)
De Keut 5
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
De Keut 7
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
Drouwenerveen 6
het kappen van 4 sparren (a3)
Schulk 7
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a3)
Van Beeklaan t.h.v. nr. 43
het tijdelijk plaatsen van een
container van 28 augustus t/m
5 oktober 2019 (c)
Van Tuyllstraat 1A
het kappen van 1 berk (a1)
Verbindingsweg en de Rijksweg
A28 t.h.v. Podium
het plaatsen van een geluidscherm (a2)

1022550
04-09-2019

1021728

04-09-2019

1021568

04-09-2019

1022295

04-09-2019

1021413

30-08-2019

1022475
1022538
1022015

13. Hoogland/Hoogland-West
De Koop 37
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a3)
Eikenlaan 25
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Hamseweg 51
het wijzigen van de gevelreclame (a1)
Kolkrijst 86
het uitbreiden aan de voorgevel (a1)
Lage Geeren 7
het kappen van 1 kersenboom (a3)
Park Schoonoord 3
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Pottenbakkerlaan t.h.v. nr. 7
het tijdelijk plaatsen van een
container van 1 t/m 7 oktober 2019 (c)

03-09-2019

1022280
1022536
1022532
1022567

04-09-2019

1022296
1022586

30-08-2019

1022468
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Lichtpenweg 6
het plaatsen van een container met
verwarmingsinstallaties voor de duur
van 5 jaar (a1)
Ruimtevaart 22
het wijziging van de entree (a1)

1022457
1022563

KENNISGEVING BODEMSANERING HAMSEWEG 59
Op 28 augustus 2019 is bij de gemeente Amersfoort een Melding
uniforme sanering ingediend door Grondvitaal B.V. Het betreft
een sanering aan de Hamseweg 59 te Amersfoort. De uniforme
sanering betreft de categorie immobiel conform artikel 1.2a van
de Regeling uniforme saneringen.
Het college van burgemeester en wethouders deelt het volgende mee:
• Er heeft nog geen controle plaatsgevonden of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb).
• Vóór 25 september 2019 delen wij schriftelijk aan de melder mee of
de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb.
• Bovengenoemde mededeling is geen besluit waartegen
bezwaar en beroep open staat.
• Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b van
de Wbb mag de saneerder starten vanaf 3 oktober 2019.
Informatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, cluster
Vergunningverlening Bodem en Water, telefoonnummer 030 – 702 3300.

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken
Beeldschermweg 3
het plaatsen van een reclamebak aan
de voorgevel (a3)
Cobolweg 3
het uitbreiden van een bedrijfspand (a3)
Computerweg 20-24
het gedeeltelijk slopen van de
bedrijfshal (b)
Computerweg 20-24
het verkleinen van de bedrijfshal (a1)
De Zonnecel 3
het verlagen van de grondwaterstand
t.b.v. het uitbreiden van een
bedrijfshal (i4)

04-09-2019

6051409

30-08-2019

1021746
1022522
1022523

Z-MLD27-08-2019 2019-5070

De officiële publicatie van verkeersbesluiten vindt plaats in de
elektronische Staatscourant. Dit is een wettelijke verplichting. Als
service neemt de gemeente Amersfoort de tekst ook op in het
wekelijkse overzicht van Bekendmakingen in de Stadsberichten.
Daarnaast liggen verkeersbesluiten ter inzage in de publiekshal
van het stadhuis, Stadhuisplein 1.
Mededeling verkeersbesluit
De afdelingsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling deelt
namens burgemeester en wethouders mee, dat de volgende
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant:
Gebied 7. Vermeer-/Leusderkwartier
DIR/SO/Docsnr.: 6064485
Besloten is om in de Edisonstraat naast nummer 47 twee
parkeervakken gelegen naast het oplaadpunt voor elektrische
voertuigen aan te wijzen als parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit. Dit wordt
aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het aanbrengen
van twee witte gemarkeerde kruizen in dit parkeervak en het
plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord ‘laden
elektrische auto’s’.
Gebied 8. Bergkwartier-Bosgebied
DIR/SO/Docsnr.: 6061627
Besloten is om in de Curacaolaan ter hoogte van nummer 2 twee
parkeervakken gelegen naast het oplaadpunt voor elektrische
voertuigen aan te wijzen als parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit. Dit

wordt de weggebruikers kenbaar gemaakt door het aanbrengen
van twee witte gemarkeerde kruizen in dit parkeervak en het
plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord
‘laden elektrische auto’s’.
Gebied 11. Nieuwland
• DIR/SO/Docsnr.: 6061610
Besloten is om aan de Gele Plomp ter hoogte van nummer 38
twee parkeervakken gelegen naast het oplaadpunt voor
elektrische voertuigen aan te wijzen als parkeerplaats voor het
laden van elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit.
Dit wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het aanbrengen van twee witte gemarkeerde kruizen in dit parkeervak
en het plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord
‘laden elektrische auto’s’.
• DIR/SO/Docsnr.: 6061619
om aan de Waterdreef ter hoogte van nummer 58 twee parkeervakken gelegen naast het oplaadpunt voor elektrische voertuigen
aan te wijzen als parkeerplaats voor het laden van elektrische
voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit. Dit wordt aan de
weggebruikers kenbaar gemaakt door het aanbrengen van twee
witte gemarkeerde kruizen in dit parkeervak en het plaatsen van
bord E4 van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en
verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord ‘laden elektrische auto’s’.
Iedere belanghebbende die door bovengenoemde verkeersbesluiten rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge
het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.) na
bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de A.W.B. zijn
ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres
vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van
het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het
bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u
overdag bereikbaar bent. Informatie hierover kunt u vinden op
www.amersfoort.nl/bezwaar.
De besluiten met de bijbehorende stukken liggen ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.

Wegwerkzaamheden

Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten.
Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan
gepland. Raadpleeg voor actuele ontwikkelingen de website www.amersfoort.nl/werkzaamheden.
Plaats

Werkzaamheden

Uitvoering/hinder

Bijzonderheden

Aletta Jacobslaan en Daam Fockemalaan

Werkzaamheden kabels en
leidingen Westelijke Ontsluiting

9 september t/m 25 oktober 2019
Wegen of fietspaden kunnen afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Bergenboulevard – Laakboulevard – Laan
van Bovenduist

Wegwerkzaamheden

2 september t/m medio november 2019
Tijdens de meeste werkzaamheden kan het verkeer wel doorgang vinden, met
af en toe enige verkeershinder.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Bergpas (viaduct A1)

Asfaltwerkzaamheden

20 september 22:00 uur t/m zo 22 september 18:00 uur.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Bisschopsweg (tussen Heiligenbergerweg
en Rubensstraat)

Riolerings- en
herinrichtingswerkzaamheden;
planning t/m medio december
2019

• Fase 2A + 2B, Bisschopsweg vanaf kruispunt Zwaanstraat tot Rubensstraat
afgesloten van 23 juli t/m 14 oktober 2019
• Fase 2C, kruising Bisschopsweg/Hendrik van Viandenstraat/Vermeerstraat
afgesloten van 16 september t/m 14 november 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Dirk Pompstraat (tussen Van
Spilbergenstraat en Waarwijckstraat)

Wegwerkzaamheden

28 augustus t/m 16 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Droevendalsesteeg

Werkzaamheden

16 september 2019 t/m 16 maart 2020

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Heideweg – Van Tuyllstraat

Rioleringswerkzaamheden;
planning werkzaamheden in
verschillende fases van 6 mei
2019 t/m maart 2020

• Straatwerk fase 1 t/m 6, Heideweg tussen Willem Tomassenlaan en
spoorwegovergang
afgesloten van 16 september t/m 18 oktober 2019.
• Fase 13 en 14, Bombiezen
afgesloten van 2 september t/m vr 4 oktober 2019

Gedurende de werkzaamheden is er
geen doorgaand verkeer mogelijk.
Verkeer wordt met borden omgeleid.

Jan Mayenstraat (tussen Van
Linschotenstraat en Ringweg-Kruiskamp)

Wegwerkzaamheden

11 september t/m 24 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Kroontjesmolen (tussen Arnhemseweg en
Leusderweg)

Wegwerkzaamheden

16 september t/m 22 november 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Planciusstraat (tussen Jan Mayenstraat en
Hudsonstraat)

Wegwerkzaamheden

4 t/m 23 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Randenbroekerweg (tussen Elgarstraat en
Beethovenweg)

Wegwerkzaamheden

3 september t/m 11 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Rijpstraat (tussen Jan Mayenstraat en
Hudsonstraat)

Wegwerkzaamheden

26 augustus t/m 16 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Ringweg Randenbroek – Mozartweg (in de
richting Hogeweg)

Wegwerkzaamheden

27 augustus t/m 13 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Soesterweg (ter hoogte van de
spoorwegovergang)

Wegwerkzaamheden

6 september 23:00 uur t/m 9 september 7:00 uur

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Stichtse Rotonde

Werkzaamheden kabels en
leidingen Westelijke Ontsluiting

9 september t/m 25 oktober 2019
Wegen of fietspaden kunnen afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Van Linschotenstraat (tussen
Liendertseweg en Van Neckstraat)

Wegwerkzaamheden

14 oktober t/m 4 november

Verkeer wordt met borden omgeleid.
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