Stadsberichten

Nieuws van de gemeente Amersfoort

Woensdag 12 juni 2019
Samen Duurzaam
Energie-kijken in de wijken,
voorbeeldtuinen, zwerfavalactie
en meer.
Lees verder > pagina 3

Marathon Amersfoort

De route loopt door en om de stad.
Belangrijke straten en routes worden
tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer. Wat dat
voor u betekent, leest u op pagina 2.

De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig bijeen. Informatie hierover
vindt u op de pagina De Raad.
Lees verder > pagina 4
Bekendmakingen
Vergunningen en andere
ofﬁciële publicaties van de
gemeente Amersfoort.
Lees verder > pagina 5

Op zondag 16 juni vindt het jaarlijkse hardloopevenement Marathon
Amersfoort plaats, een feestelijk en sportief evenement voor de hele stad.
Bijna 6.000 hardlopende kinderen, jongeren en volwassenen starten
16 juni op het Eemplein voor een van de afstanden.

Feest langs de route en Eemplein
Langs de route en op het Eemplein
is van alles te beleven: live muziek,
dj’s, vrolijke acts, sprookjesﬁguren
en een springkussen voor de kinderen.

(Foto: Marel Rico)

Vergeet de vergunning niet
Bent u van plan om te gaan klussen in de tuin of aan het huis? En wilt u
hiervoor tijdelijk een container, steiger of iets anders neerzetten op
gemeentegrond? Dan kan. Regel wel eerst een vergunning.

Maandelijkse
buurtlunch
Elke laatste vrijdag van de
maand organiseert Amerena een
buurtlunch voor buurtgenoten
die elkaar willen ontmoeten.
In het restaurant van Amerena
wordt voor €5,- per persoon een
warme maaltijd aangeboden.
De buurtlunch wordt verzorgd
door vrijwilligers uit de wijken
Schuilenburg en Liendert. Dit is
onderdeel van een buurtproject
waarbij mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt de kans
krijgen om in Amerena werkervaring op te doen.
Aanmelden buurtlunch
Wilt u ook aanschuiven bij de
maandelijkse buurtlunch? Stuur
dan een mail naar
horeca@amerena.nl. De eerstvolgende lunch is op vrijdag 28 juni.

(Foto: Amerena)

Stad met een hart

goed toegankelijk moeten blijven.
De komende tijd houdt de
gemeente extra toezicht op het
tijdelijk gebruik van de weg. U
riskeert een boete van 240 euro als
u geen vergunning heeft aangevraagd.

Toezicht
U heeft de vergunning nodig
omdat straten, stoepen en alle
andere openbare terreinen altijd

Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met de gemeente via
telefoonnummer 14033.

Drie keer per jaar houdt de
gemeente een bijeenkomst voor
nieuwe inwoners: Amersfoort
Aangenaam. Dat gebeurt ook
weer op zaterdag 22 juni 2019.
Nieuwe inwoners maken dan
kennis met de stad en het
gemeentebestuur. Organisaties
en initiatieven uit de stad kunnen
zich presenteren op de informatiemarkt.
(Foto: gemeente Amersfoort)

Speciale kinderbijslag
Als uw kind tussen 3 en 17 jaar is, thuis woont én intensieve zorg nodig
heeft, kunt u een speciale kinderbijslag aanvragen: Dubbele kinderbijslag.
Dubbele kinderbijslag
U kunt Dubbele kinderbijslag
aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB vraagt
het Centrum Indicatiestelling Zorg

(CIZ) om contact met u te zoeken.
CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van
uw kind en geeft de SVB advies: wel
of geen dubbele kinderbijslag
nodig.

Na een jaar Dubbele kinderbijslag:
Extra kinderbijslag
Wanneer uw gezin een heel jaar
Dubbele kinderbijslag heeft
gehad, kunt u ook Extra kinderbijslag aanvragen. Als u recht heeft
op Extra kinderbijslag dan heeft u
waarschijnlijk eind januari een brief
van de SVB ontvangen. Is dat niet
zo? Doe dan zelf een aanvraag.
Aanvragen
U kunt de Dubbele en/of de Extra
kinderbijslag aanvragen via de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl. U kunt in het
zoekveld bovenin de website invullen:
‘dubbele kinderbijslag aanvragen’.
U kunt hier de voorwaarden lezen
en de aanvraag doen. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig.

(Foto: www.svb.nl)

De organisatie roept toeschouwers
op om zo veel mogelijk met het
openbaar vervoer, per ﬁets of
lopend naar het start- en
ﬁnishterrein op het Eemplein te
komen.

Aanmelden voor
informatiemarkt
Amersfoort
Aangenaam

Container of steiger op de weg

Een vergunning regelt u via
www.amersfoort.nl/vergunningen,
onder ‘openbare weg gebruiken’. U
kunt digitaal een aanvraag doen
met DigiD. U krijgt binnen twee
weken een beslissing op uw
aanvraag.

De toegang is vrij en iedereen is
welkom.

Het bedrag van de kinderbijslag is
hoog en kan u helpen in de zorg
voor uw kind. Vraag het dus snel
aan.

De informatiemarkt is een vast
onderdeel van Amersfoort Aangenaam. Misschien is het voor u
of uw organisatie ook interessant
om aan deze markt mee te doen.
U kunt dan ongeveer 250 nieuwe
inwoners van Amersfoort wijzen
op en informeren over uw
organisatie.
Locatie
De informatiemarkt is op 22 juni
tussen 15.00 en 16.00 uur in de
Sint-Joriskerk op Hof 1. De
opbouw van de markt is tussen
14.00 en 14.45 uur. Voor elke deelnemer aan de markt is een tafel
of een deel van een tafel beschikbaar. Voor presentatiemateriaal
en andere spullen zorgen de
deelnemers zelf.
Aanmelden voor de informatiemarkt
Wilt u ook een plek op de informatiemarkt van Amersfoort
Aangenaam? Meldt u zich dan
vóór 16 juni 2019 aan door een
e-mail te sturen naar
aangenaam@amersfoort.nl.
Bezoekers van de informatiemarkt
hoeven zich niet aan te melden.
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Straten Leusderkwartier weer open
De straten in het hart van het Leusderkwartier zijn weer open voor het verkeer. Het gebied kreeg nieuwe riolering en de straten zijn opnieuw ingericht. De hinder en de afsluitingen en omleidingen die hiervoor nodig waren, waren ingrijpend voor iedereen die woont, werkt of beweegt in het
Leusderkwartier.
Sinds dinsdagavond 28 mei zijn de
Woestijgerweg, Everard Meysterweg,
Daltonstraat, Van Campenstraat,
Leusderweg en het Laurens Costerplein weer helemaal open voor het
verkeer.
Veiliger kruispunt
Het vernieuwde kruispunt van de
Leusderweg met de Daltonstraat en
de Van Campenstraat heeft nu
duidelijke rode rijstroken voor ﬁetsers
en zwarte rijstroken voor auto’s.
Hiermee worden ﬁetsers en auto’s
beter van elkaar gescheiden en
ontstaat er een veiliger verkeerssituatie.

Winkels weer bereikbaar
Alle 60 winkels op de Leusderweg
zijn weer bereikbaar. Voor de
winkeliers was het een spannende
tijd. Zij bedanken de consumenten
die ondanks alle werkzaamheden
toch naar de winkels kwamen. Zij
bedanken hen voor hun geduld en
begrip, vertelt Rudolf van Daatselaar
namen het bestuur van de Middenstandsvereniging Leusderweg.

Bereikbaarheid tijdens Marathon Amersfoort
Op zondag 16 juni vindt het jaarlijkse hardloopevenement Marathon
Amersfoort plaats, een feestelijk en sportief evenement voor de hele
stad. De singels in de binnenstad vormen belangrijke routes. Hierdoor is
op 16 juni tussen 8.30 – 15.30 uur de binnenstad afgesloten voor al het
verkeer. Het Meander Medisch Centrum is deze dag tot 11.00 uur bereikbaar via de Bunschoterstraat.
Bijna 6.000 hardlopende kinderen,
jongeren en volwassenen starten
16 juni op het Eemplein voor een
van de afstanden. De organisatie
roept toeschouwers op om zo veel
mogelijk met het openbaar
vervoer, per ﬁets of lopend naar
het start- en ﬁnishterrein op het
Eemplein te komen.
Verkeershinder zondag 16 juni
Belangrijke straten en routes
worden tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het
verkeer. In de binnenstad gaat het
om de Bloemendalsestraat,
Weverssingel, Zuidsingel, Westsingel,
’t Zand, Kleine Spui, Grote Koppel
en Kleine Koppel. De Brabantsestraat en de Kwekersweg zijn
afgesloten omdat zij deel uitmaken
van het parcours voor de 5 en 10 km.
De Slaagseweg en Zeldertseweg in
Hoogland-West maken deel uit van
de halve en hele (estafette)
marathon.

Woont u in Weerhorst/
Coelhorst, de Architectenbuurt,
Schothorst-Noord, Jericho en
Jeruzalem of de Koppel?
Houdt u dan rekening met ernstige
vertraging als u ergens met de
auto heen moet. Parkeer uw auto
desnoods vóór 16 juni buiten de
route zodat u makkelijk weg kunt
komen. Vertrekt u uit een van deze
wijken op zondagochtend voor
10.00 uur, dan heeft u geen last
van de afsluitingen.
Woont u in de binnenstad dan
kunt u het beste voor 8.30 uur vertrekken als u met de auto de stad
uit wilt.
De bussen van Syntus en de regiotaxi rijden via alternatieve routes.
Houdt u rekening met vertraging.
Bereikbaarheid Meander Medisch
Centrum
Zondagochtend tussen 9.45 en

Aanmelden voor Veteranendag
Amersfoort-Leusden

Slaagseweg
10.45 - 13.30 uur afgesloten
(voor bewoners beperkt doorgang
van 11.15 - 13.30 uur)

Aanmelden Veteranendag
Bent u veteraan en heeft u nog

geen uitnodiging ontvangen? Meld
u dan aan via e-mail:
veteranendag@amersfoort.nl. U
mag uw partner of andere introducé
meenemen.

Ringweg Koppel, Maatweg en Hamseweg
09.45 - 11.00 uur
ernstige verkeershinder / afsluiting
Het Meander Medisch Centrum is
bereikbaar via de Bunschoterstraat

Hamseweg en
Schothorsterlaan
10.00 - 14.30 uur afgesloten

START
FINISH

Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 – 3811 LM Amersfoort - T 14 033
Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente
Amersfoort kan op bepaalde momenten
telefoongesprekken opnemen. Dit dient alleen
voor opleidingsdoeleinden: het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
E info@amersfoort.nl
I www.amersfoort.nl
Via www.amersfoort.nl kunnen zaken online
geregeld worden, zoals het maken van een
afspraak voor Burgerzaken, het
doorgeven van meldingen openbare ruimte,
verhuizing en het opvragen van documenten.
Ook staat er veel informatie over gemeentelijk
producten en diensten op deze website.
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Start en Finish
Eemplein

Grote Koppel
08.30 - 13.00 uur afgesloten

Kleine Koppel
08.30 - 15.30 uur afgesloten

SKA 1,1 en 2,2 MiniMarathon
MSA 5 km en Run2Day School Challenge
Campina 10 km
Meander Halve Marathon en 21 km Wandelmarathon
Fonkel Marathon en Fonkel Estafette 42 km

W W W . M A R A T H O N A M E R S F O O R T . N L

Stad met een hart

Contactinformatie

Parcours
donkergroen
groen
rood
blauw
blauw

Eemlaan
9.45 - 11.15 uur afgesloten

Koppelweg, Hooglandsedijk,
Keerkring en Zielhorsterweg
11.00 - 11.30 uur
Verkeershinder ter hoogte
van Ringweg Koppel

Bloemendalsestraat,
Singels en Kleine Spui
10.00 - 15.30 uur afgesloten

Brug Kwekersweg
8.30 - 13.00 uur afgesloten

Vragen aan de gemeente?
Amersfoort heeft Antwoord ©

Kaart voor het verkeer
Op de kaart op deze pagina staan
de afsluitingen en verkeershinder
aangegeven. Op
www.marathonamersfoort.nl/bereikbaarheid vindt u alle informatie
over de bereikbaarheid en het
evenement.

Nijenrode, Disketteweg
en Van Riebeekpad
10.00 - 15.00 uur afgesloten

Brabantsestraat en
Kwekersweg
10.00 - 13.30 uur afgesloten

(Foto: Rob Kuenen)

Naar verwachting is de hele stad
om 16.00 uur weer bereikbaar voor
al het verkeer.

Duivensteeg, Masker en
Laan naar Emiclaer
10.00 - 14.30 uur afgesloten

Ook dit jaar organiseren de gemeenten Amersfoort en Leusden weer de
Veteranendag. Deze dag, bedoeld voor alle veteranen die wonen in
Amersfoort en Leusden, wordt maandag 24 juni gehouden in Leerhotel Het
Klooster. U kunt zich nog aanmelden voor Veteranendag.
U bent maandag 24 juni van 15.30
tot 19.00 uur van harte welkom in
Leerhotel Het Klooster op de Daam
Fockemalaan 10 in Amersfoort. Om
16.00 uur heet burgemeester Bolsius
iedereen welkom. Op het programma
staan ook nog een speech van het
Veteranen Search Team, een mini
‘static show’ van militaire voertuigen
en muziek van Fanfare Korps
Nationale Reserve. Ten slotte kunt u
onder het genot van een drankje en
de traditionele ‘Blauwe Hap’ verhalen
en ervaringen met elkaar delen.

Plezierboten Eemhaven
De brug over de Eem is gesloten
tussen 8.30 en 13.00 uur. Dit
betekent dat pleziervaartuigen die
zondag 16 juni uit de haven willen
vertrekken, dit vóór 8.00 uur
moeten doen. De Fietsboot Eemlijn
vertrekt vanaf de aanlegsteiger
voor de brandweerkazerne, aan de
andere kant van de Kwekersbrug.

Verkeershinder en afsluitingen
tijdens de Marathon Amersfoort
op zondag 16 juni 2019

Zeldertseweg
10.45 - 14.00 uur afgesloten
(voor bewoners beperkt toegang
van 11.15 - 14.00 uur)

(Foto: gemeente Amersfoort Simon Lamme)

11.00 uur is het ziekenhuis met de
auto te bereiken via de
Bunschoterstraat. Vanaf de
Bunschoterstraat rijdt u de Maatweg
op naar het ziekenhuis, de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp.
Hulpdiensten met zwaailichten en
sirenes worden altijd doorgelaten.

Redactie Stadsberichten
Postbus 4000 3800 EA Amersfoort
E stadsberichten@amersfoort.nl
OPENINGSTIJDEN BALIES
Burgerzaken Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Op afspraak: ma t/m vr 13.00 - 16.30 uur
do 17.00 - 20.00 uur
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3
ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur
telefonische bereikbaarheid 08.30 - 17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e verdieping)
www.archiefeemland.nl
Ma, di, wo en vr: 09.00 - 17.00 uur, do: 10.00 17.00 uur
Wijkteams
Informatie over wijkteams voor zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams of bel
033 - 469 48 69.
Belastingen
Informatie over onder andere uw gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen of 14 033.

TELEFOONNUMMERS
Algemeen nummer Stadhuis
Archeologisch Centrum
Archief Eemland
CNME
Crematorium en begraafplaatsen
ParkeerService Amersfoort
Raadsgriffie
ROVA
SRO
WhatsApp stadhuis
(alleen voor Whatsapp-berichten;
antwoord op werkdagen tussen
8.30 en 17.00 uur)
Nationale Ombudsman (gratis)
www. nationaleombudsman.nl

14 033
463 77 97
469 50 17
469 52 00
461 36 03
247 30 00
469 43 79
422 85 00
422 51 00
06 5750 5302

0800 - 335 55 55
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Warmtevisie Amersfoort vastgesteld,
start met wijkwarmteplan Schothorst-Zuid
Op dinsdag 28 mei heeft het college de Warmtevisie vastgesteld. De
warmtevisie beschrijft in grote lijnen hoe we een duurzame, aardgasvrije
stad worden: waar we starten, in welk tempo, welke schone, CO2-neutrale
alternatieven we willen gebruiken en hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren. De Warmtevisie
vormt de basis voor de wijkwarmteplannen. Het eerste wijkwarmteplan
zal worden opgesteld voor de wijk Schothorst-Zuid.
Belangrijke uitgangspunten zijn dat
duurzame warmte schoon en effectief
moet zijn, dat gestreefd wordt naar
een woonlasten-neutrale overstap
en dat de nieuwe warmtevoorziening betrouwbaar en altijd
beschikbaar moet zijn.
Wijkwarmteplan
Samen met woningcorporaties, Stedin
en 033Energie en met inbreng vanuit
bewoners is ook gewerkt aan het
opstellen van een wijkwarmteplan
voor Schothorst-Zuid. Het wijkwarmteplan moet inzicht geven in
wat het beste alternatief is voor het
gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen, opwarmen
van water en koken. Het plan moet

tevens inzicht bieden in wat inwoners
kunnen doen om hun woning aan
te passen, wat daarvan de kosten
zijn en hoe deze te ﬁnancieren.
Warmtenet
Uit een eerste onderzoek is gebleken
dat het beste alternatief voor de
wijk Schothorst-Zuid een warmtenet
is waarop woningen kunnen
worden aangesloten. Momenteel
worden de mogelijkheden verkend
van een warmtenet. Deze marktverkenning moet inzicht geven hoe
een warmtenet aangelegd en geëxploiteerd kan worden, wat de kosten
zijn en hoe en door wie die geﬁnancierd kan worden. Hierbij wordt ook
meegenomen wat de mogelijke rol

Opening klimaatbestendige voorbeeldtuinen bij Het Groene Huis
Op zondag 30 juni, tijdens de Groene Dag, opent wethouder Astrid Janssen
om 11.15 uur de klimaatbestendige voorbeeldtuinen op Landgoed
Schothorst. De voorbeeldtuinen laten zien hoe je een onderhoudsvriendelijke,
levendige tuin kunt aanleggen die beter bestand is tegen ﬂinke regenbuien
én koeler is in de zomer.
Tijdens de warme zomer van 2018
hebben veel mensen gemerkt dat
een stenige tuin ook snel een hete
tuin kan worden, waarin planten in
potten maar ook mensen zelf het
zwaar hebben. Flinke regenbuien
zorgden bovendien voor wateroverlast. Hoe je van je tuin een ﬁjnere
plek maakt, laten de vier voorbeeldtuinen zien. Belangrijkste tips:
vervang stenen door halfverharding
én kies voor planten die passen bij
de grondsoort in je tuin.
Voor veel mensen is dat eenvoudiger
gezegd dan gedaan. Wat is halfverharding? Welke grondsoort heb
ik en welke planten passen daar?
De voorbeeldtuinen laten het antwoord op die vragen zien. In iedere
tuin is andere halfverharding

gebruikt. Bovendien heeft iedere
tuin een andere “Amersfoortse”
grondsoort als basis. Informatiepanelen vertellen in welke wijken
welke grondsoort te vinden is en
voor welke planten tuinontwerpster
Elke Blänsdorf heeft gekozen om
een onderhoudsvriendelijke tuin te
krijgen. Want zet je planten op de
juiste plek bij de juiste grondsoort,
dan groeien ze beter en geven ze on
kruid weinig kans. Je krijgt een groene
tuin waarin je lekker kunt zitten,
van alles kunt ontdekken en waar
insecten en vogels graag komen.
Meer info over de klimaatbestendige
voorbeeldtuinen:
https://www.lekkerinjetuin.nl/voorbeeldtuinen-groenehuis/

Een voorbeeld van een klimaatbestendige tuin (foto: CNME Amersfoort)
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van de gemeente kan zijn.
Pilot
In Schothorst-Zuid is verder een
pilot gestart om 10 voorbeeldwoningen te verduurzamen. Deze pilot
moet een concreet en realistisch
beeld geven welke technische aanpassingen aan de woningen nodig
zijn en welke investeringen daarmee gemoeid zijn. De eerste
resultaten van de pilot worden in
de zomer verwacht. De pilot en de
marktverkenning zijn belangrijke ingrediënten om het wijkwarmteplan
Schothorst-Zuid na de zomer verder in te vullen. Naar verwachting zal
tegen die tijd ook het klimaatakkoord
meer duidelijkheid geven over bijvoorbeeld de ﬁnancieringsmogelijkheden.

Op 29 mei hebben 125 leerlingen van Mavo Muurhuizen 7 verschillende
buurten opgeschoond in de wijk Schothorst Zielhorst en Liendert. Het is
een samenwerkingsproject tussen Mavo Muurhuizen, Sight Landscaping
en CNME Amersfoort. De leerlingen hebben maar liefst 28 volle zakken
zwerfafval verzameld.

Kalender
Zaterdag 15 juni, 13.00 - 17.00 uur
Groei & Bloei Amersfoort: open
tuinen middag in Nieuwland
Start in de Wijkboerderij in
Nieuwland, Zeldertsedreef 2,
Amersfoort.
Info: www.amersfoort.groei.nl
Zondag 16 juni, 14.00 - 16.00 uur
IVN-Natuurexcursie ‘Wandeling
door bloeiend Bloeidaal’
Locatie: parkeerplaats
Koedijkerweg (t.o. nummer 14),
Amersfoort.
Honden kunnen niet mee. Niet
geschikt voor rolstoelgebruikers.
Info: natuurexcursies@ivnamersfoort.nl
Woensdag 19 juni, 19.30 - 21.30
uur theorie
Zaterdag 22 juni, 10.00 - 12.00
uur buiten
Natuuracademie minicursus:
Kranswieren
Locatie: De Groene Belevenis,
Hamersveldseweg 107, Leusden.
Aanmelden verplicht via
CNME@amersfoort.nl.
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie
Vrijdag 21 juni, 9.00 - 16.00 uur
Proef-tuin Isselt, Meewerkdagen
Locatie: elke meewerkdag start
aan picknickbank; hou Nijverheidsweg-noord 118 aan, draai je
180-graden en je ziet ons zitten.
Info: Edgar van Groningen,
033GROEN-makelaar:
post@033groen.nl,
www.033groen.nl
Zondag 30 juni, 12.00 - 16.00 uur
GROENE DAG
Locatie: Landgoed Schothorst,
Schothorsterlaan 21 Amersfoort
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/de-groene-dag

Klimaattour zaterdag 22 juni:
‘Energie-kijken’ in de wijken
Amersfoort gaat voor een schone, groene, leefbare en CO2 neutrale stad.
Hiervoor is de inzet van alle inwoners en ondernemers hard nodig. Om
mensen te inspireren voor extra energiemaatregelen, organiseert de
gemeente samen met diverse bewoners een klimaattour.
Inwoners zoals Gerard en Erik, die al
maatregelen hebben getroffen stellen
hun huis open en delen graag hun
eigen ervaringen. Zij laten
bijvoorbeeld zien en horen wat een
warmtepomp, zonnepanelen en
isolatie kan betekenen bij de bouw
van een nieuwbouwhuis. Kortom:
‘Amersfoorters helpen Amersfoorters op weg’.

Op www.amersfoort.nl/klimaattour
is te zien welke woningen de
zaterdag 22 juni te bezichtigen zijn!
Zowel voor huurders als eigenaren
van (nieuwe) woningen interessant.
Daarnaast kunt u ook op twee
locaties zien hoe warmte uit water
wordt gewonnen.
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De Raad

Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Agenda De Raad dinsdag 18 juni
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 www.amersfoort.notubiz.nl. Daar vindt u
onder de agendapunten van 18 juni ook alle vergaderstukken,
zoals de raadsvoorstellen.
19.00 – 20.30 uur (Hal Stadhuis)
Datawandeling door de binnenstad
(informatie)
Welke data verzamelt de gemeente in de stad? Wat houden
de sensoren en camera’s in de stad bij als je langsloopt? En
wat doet de gemeente eigenlijk met alle verzamelde data?
De raadsleden maken een datawandeling door de binnenstad
en krijgen informatie over de technologie, dataverzameling,
registratie en beheer.
19.00 – 19.55 uur (Molendijkzaal)
Stedenbouwkundig plan Vreekampgarage
(voorbereiding besluit)
Boven de voormalige Vreekampgarage aan de Meridiaan 14
bevinden zich twee appartementen. Eigenaar Schoonderbeek
BV heeft plannen om het huidige pand te slopen en op deze
plek dertig woningen te ontwikkelen. Tijdens deze Ronde geven
raadsleden hun mening over het stedenbouwkundig plan
Vreekampgarage. Dit plan moet gaan gelden als een toetsingskader voor het uit te werken bestemmingsplan en bouwplan
en daarbij zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld:
- Er komen circa 30 woningen in gestapelde vorm.
- Het gebouw krijgt verschillende bouwhoogtes tussen de
drie en vijf bouwlagen.
- In ieder geval 70% van de woningen wordt in het middenhuursegment of middenkoopsegment ontwikkeld.
- Maximaal vier parkeerplaatsen worden op gemeentelijke
grond aangelegd. De rest van de parkeervraag wordt opgelost op eigen terrein.
Tijdens deze Ronde kunt u gebruik maken van het spreekrecht.
19.00 – 19.55 uur (Vermeerzaal)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019
(voorbereiding besluit)
Op grond van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad het
inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. De afgelopen jaren zijn
er diverse ontwikkelingen geweest. Dat maakt aanpassing en
actualisering van het beleid (uit 2013) noodzakelijk. Zo is de
externe wet- en regelgeving op verschillende punten
gewijzigd en heeft de gemeente vanaf 2015 met verschillende
gemeenten in de regio zorg moeten inkopen (overheveling
zorgtaken van Rijk naar gemeente). Ook de duurzaamheidsopgave van de stad vraagt nu om een aanpassing van het
beleid. De raad wordt gevraagd om tijdens deze Ronde een
mening te geven over het raadsvoorstel Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019.
Tijdens deze Ronde kunt u gebruik maken van het spreekrecht.
20.00 – 21.00 uur (Molendijkzaal)
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneveld
Maatweg
(voorbereiding besluit)
Op 22 maart 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het realiseren van een zonnepark aan de Maatweg. De
zonnepanelen in het plangebied dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen voor duurzame energie. Deze aanvraag is
in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om
de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig dat
de raad een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen
afgeeft. De raad wordt gevraagd om tijdens deze Ronde een
mening te geven over het raadsvoorstel Ontwerpverklaring
van geen bedenkingen zonneveld Maatweg.
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Tijdens deze Ronde kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Auditcommissie – 20.00 uur
(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 taak van de raad.
Tijdens deze bijeenkomst staan de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 op de agenda. Daarbij staat de vraag centraal:
zijn de raadsvoorstellen over de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 van voldoende kwaliteit om goede politieke
bespreking en besluitvorming in de raad mogelijk te maken?

Het Plein – 21.00 uur

Informatie van inwoners, organisaties of ambtenaren
21.00 – 21.30 uur (vide voor de Raadzaal)
De NS wil de Wagenwerkplaats (WWP) graag ontwikkelen tot
een stedelijke wijk waarin gewoond en gewerkt kan worden.
Het bedrijf heeft daarom in de afgelopen jaren intensief
samengewerkt met de gemeente, omwonenden, eigenaren,
gebruikers en andere belanghebbenden aan de planvorming
voor het gebied WWP. Op het Plein wordt een presentatie
gehouden over het Masterplan Wagenwerkplaats. Ook lokale
partijen, zoals de Samenwerkplaats 2.0, lichten hun plannen
voor het gebied toe.

Actualiteitenraad – 21.30 uur
Informatie

Raadsleden stellen vragen over actuele zaken aan het college
van burgemeester en wethouders. Aangemelde onderwerpen
worden uiterlijk dinsdagochtend 18 juni bij het agendapunt
op de website geplaatst.

Het Besluit – 21.45 uur

Het Besluit begint zodra de Actualiteitenraad is afgelopen.
Als er geen onderwerpen zijn aangemeld voor de
Actualiteitenraad, dan begint Het Besluit om 21.30 uur. De
Actualiteitenraad en Het Besluit zijn live te volgen en terug te
kijken via de website http://amersfoort.notubiz.nl.
1. Vaststelling agenda
Besluiten zonder debat
2. Dekking kosten verlenging nachtopvanglocatie Amergaard: De tijdelijke nachtopvang op Amergaard, locatie Zon
& Schild in Amersfoort, is verlengd tot eind 2019. Uit het
meest recente advies van Kwintes blijkt dat ook in de periode
na 2019 extra opvang nodig blijft. Ondertussen blijft het
college met de betrokken partijen werken aan uitvoering van
het plan van aanpak en het stimuleren van de uitstroom
(mogelijkheden). Op basis van dat advies wil het college het
gebruik van opvanglocatie Amergaard verlengen tot en met
eind 2021. De raad wordt voorgesteld om de kosten hiervoor
te dekken uit de reserve Maatschappelijke opvang (behandeld in De Ronde op 11 juni 2019).
3. Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Liendertseweg e.o.: Per abuis zijn de bestemmingen niet geheel
in overeenstemming met de feitelijke situatie op de verbeelding geprojecteerd (de planologisch juridische situatie). Met
name de woningen in het gebied vallen op het plan niet
precies in het bouwvlak maar hier en daar erbuiten. Dat
scheelt soms enkele meters en kan op het gebied van vergunningverlening leiden tot onnodige problemen (een vergunning voor een schuur kan bijvoorbeeld niet verleend worden
omdat de schuur op papier gedeeltelijk in de verkeersbestemming ligt en niet in de woonbestemming). De raad wordt
gevraagd om het bestemmingsplan Partiële herziening

Liendertseweg e.o. vast te stellen. Na vaststelling door de
raad wordt het bestemmingsplan opnieuw voor een periode
van zes weken ter inzage gelegd.
4. De administratief-technische verdeling van € 1 miljoen
personele lasten uit programma 5.1 Financiën en belastingen
over de beleidsprogramma’s: Door veranderende eisen aan
de ambtelijke organisatie is het nodig om deze met 10 fte’s
te versterken. Hiervoor is door de raad in de begroting 20192022 € 1,0 mln. structureel als stelpost beschikbaar gesteld
op het programma 5.1 Financiën en belastingen. Van de raad
wordt nu gevraagd om het bedrag van € 1,0 miljoen structureel over de diverse programma’s van de begroting te
verdelen. Het gaat om een administratief-technische begrotingswijziging die geen budgettaire gevolgen heeft voor de
begroting 2019-2022.
5. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten mei 2019
De agenda kan nog wijzigen. De actuele versie en de vergaderstukken vindt u op de website http://amersfoort.notubiz.nl.

Inspreken tijdens een
Ronde

Tijdens De Ronde bespreken de raadsfracties verschillende
onderwerpen. Zij nemen dan nog geen besluit. Dit is het
moment dat inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties gebruik kunnen maken van het spreekrecht.
Spreekrecht geldt voor de onderwerpen die als ‘peiling’ of
‘voorbereiding besluit’ aan de orde komen. U kunt bijvoorbeeld inspreken omdat u zich bij een onderwerp betrokken
voelt. Misschien vindt u dat het onderwerp uw persoonlijke
belangen direct raakt. Of u vindt dat het algemeen belang
beter is gediend met een andere oplossing dan wordt
voorgesteld. De raadsleden horen graag uw mening, zodat zij
die kunnen betrekken bij hun afwegingen over dit onderwerp.
Aanmelden
Om gebruik te maken van het spreekrecht, moet u zich
aanmelden bij de raadsgrifﬁe. Het is prettig als u dit zo
vroeg mogelijk doet, maar dit kan ook nog bij aanvang van
de vergadering. U kunt ons bereiken op 033 – 469 43 79 of
een e-mail sturen naar grifﬁe@amersfoort.nl.
Tijdens de vergadering
In de vergaderzaal is een stoel voor u gereserveerd. Uw naam
wordt aangegeven op een bordje. De vergadering wordt
voorgezeten door een voorzitter. Dat is een van de raadsleden.
Naast de voorzitter zit de secretaris, dat is een medewerker
van de raadsgrifﬁe. Als u nog vragen heeft, kunt u die aan de
secretaris stellen. Van elke fractie is er in principe één raadslid
aanwezig: de woordvoerder. Ook kan er publiek of pers
aanwezig zijn; de vergaderingen zijn openbaar.
Eerst opent de voorzitter de vergadering. Daarna interviewt de voorzitter alle insprekers. Dit zal een kort interview zijn. Houd er rekening mee dat de voorzitter of de
raadsleden naar aanleiding van uw reactie vragen aan u
kunnen stellen. Vervolgens bespreken de raadsleden het
onderwerp. De voorzitter kan u daarna kort de gelegenheid
geven om te reageren op wat er is besproken.

Informatie over de raad

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
raadsgriffie, tel.: 469 4379,
mail: griffie@amersfoort.nl

Nieuws van de gemeente Amersfoort

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 www.overheid.nl (berichten over uw
buurt). 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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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.
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1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg

BEZWAAR MAKEN

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
kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
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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?

Appelmarkt 18
het houden van een incidentele
festiviteit op 20 juli en
6 september 2019 (h)
Arnhemsestraat 1A
het plaatsen van 3 parasols op het
terras (a1)
Arnhemsestraat 15
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Bloemendalsestraat 24
het plaatsen van een serre aan de
achtergevel en het wijzigen van het
gebruik van de begane grond t.b.v.
wonen (a3)
Bloemendalsestraat 31
het aanbrengen van een kozijn in de
achtergevel (a1)
Burg. de Widtstraat 5 en
Puntenburgerlaan 112
het bouwen van een berging (a1)
Groenmarkt 8
het verbouwen van het pand (a1)
Kamp 29 en 29A
het verbouwen van de bovenwoning
tot 5 appartementen, het verlengen
van de buitentrap en het plaatsen
van dakramen (a1)
Langegracht 29
het vervangen van het dak (a1)
Langestraat 87
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

04-06-2019

1021309
1021332
1021407

04-06-2019

1020692
1021280
1021365
1021378

1021421
1021334
1021426

2. Soesterkwartier/Isselt

Anjerstraat 10
het kappen van 1 conifeer (a3)
Burg. de Widtstraat 5 en
Puntenburgerlaan 112
het bouwen van een berging (a1)
Eemplein 20
horeca-exploitatievergunning (d)
Havenweg 27
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 35C
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 43A
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 43B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 43D
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 45B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 45D
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 47A
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 47C
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 47D
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 49B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 49D
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 53B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Isseltseveld 53C
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Noordewierweg 113
het intern verbouwen van de
winkel (a1)
Pieter Pijpersstraat 8 en 10
het plaatsen van een dubbele
dakopbouw (a1)
Soesterweg 68
het uitbreiden van de woning aan de
achtergevel (a1)

04-06-2019

1020883
1021365

04-06-2019

1020727
1021392
1021339
1021356
1021355
1021353
1021352
1021351
1021350
1021348
1021349
1021347
1021346
1021345
1021344
1021166
1021342
1021359
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3. Kruiskamp/Koppel

10. Kattenbroek

Cartierstraat 45
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Magelhaenstraat 70
het kappen van 1 boom (a1)

1021341

Het Klinket 39
het verbouwen van de woning naar
2 appartementen (a1)

1021391

11. Nieuwland

4. Schothorst

Hardenbroek 14
het kappen van 1 conifeer (a1)
Turpijnplaats 36
het legaliseren van kamerverhuur (a3)

1021395
05-06-2019

1020289

5. Liendert/Rustenburg

Koerierstersweg 15
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Kwartelstraat 26
het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak (a3)
Kwikstaartpad 3
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Mellemastraat 6
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1021343
04-06-2019

1020675
1021373
1021400

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

Koedijkerweg 12A
het uitbreiden van het
kantoorgedeelte in het pand (a3)
Koedijkerweg achter de nrs. 12, 14, 16
het aanleggen van een zonnepark (a1)
Wagnerstraat 62
het kappen van 1 boom (a1)

04-06-2019

1020769
1021338
1021430

7. Vermeer-/Leusderkwartier
Bekensteinselaan 48
het verbouwen van het pand tot
zelfstandige woonruimten, het
realiseren van een dakterras en het
wijzigen van de achtergevel (a2)
Buijs Ballotstraat 8
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)
Diamantweg 19
het kappen van 1 conifeer (a1)
Vermeerstraat 77
het tijdelijk plaatsen van een
container en een mobiele kraan op
24 juni 2019 (c)

1020754
1021328
1021397

04-06-2019

1021416

8. Bergkwartier/Bosgebied
Bankastraat 45
het kappen van 1 berk (a1)
Barchman Wuytierslaan 224
het nemen van tijdelijke maatregelen
m.b.t. het brandveilig gebruik voor
de parkeergarage (a1)
Barchman Wuytierslaan 224
het bouwen van een hooibrug (a1)
Barchman Wuytierslaan 224
het bouwen van een boerenstal (a1)
Gravin van Burenlaan 49
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Kapelweg 48
het uitbreiden van de woning aan de
achtergevel (a3)
Leusderweg 85
het vervangen van de pui in de
voorgevel (a3)
Oranjelaan 40
het kappen van 1 beuk (a1)
Piersonlaan 10
het kappen van 1 eik (a1)
Prins Frederiklaan 36
het plaatsen van 2 zwartstalen
spijlenpoorten (a3)
Utrechtseweg 266
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Utrechtseweg 375
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Van Lenneplaan 10
het uitbreiden aan de achtergevel (a1)
Van Limburg Stirumlaan 20
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1021396

1021340
1021424
1021423
1021363
04-06-2019

1019877

04-06-2019

1020771
1021420
1021375

29-05-2019

1020930
1021366
1021448
1021374
1021362

9. Zielhorst

Dudokstraat 31
het kappen van 1 boom (a1)
Emiclaerseweg 7
het kappen van 1 beuk (a1)
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1021388
1021394

Nieuwlandseweg 4
het houden van een incidentele
festiviteit op 6 juli 2019 (h)

1021335

03-06-2019

1021371

12. Vathorst/Hooglanderveen

Duifpolder 15
het bouwen van een overkapping (a3)
Lofoten 1
het plaatsen van een dakkapel op
het zijdakvlak (a3)
Marquisen 31
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Meijerpolder 86
het tijdelijk plaatsen van een
container van 7 t/m 29 juni 2019 (c)
Palestinaweg-Oost
het houden van het evenement
‘Willems Wondere Weiland’ op
6 juli 2019 (h)
Schulk 7
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a1)
Straat van Messina 75
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
Van Beeklaan 16
het kappen van 1 boom (a2)

05-06-2019

1021132

27-05-2019

1020448

04-06-2019

1020764

04-06-2019

1021129

05-06-2019

1020780
1021413

05-06-2019

1020965
1020743

13. Hoogland/Hoogland-West
Coelhorsterlaan 2-4
het houden van het
‘Coelhorst Art Event’ van 13 t/m
15 september 2019 (h)
Haverkamp t.h.v. nr. 23
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 30 juli t/m
20 december 2019 (c)
Kolkrijst 110
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Tolick 12
het kappen van 1 boom (a1)
Zandkamp 109
het uitbreiden van de woning met
een 2e verdieping en het vervangen
van de kozijnen van de woning (a1)

29-05-2019

1021048

04-06-2019

1021289
1021393
1021360

1021357

Hogere grenswaarden
De te bouwen woningen liggen binnen de geluidszones van de
Hogeweg, de Wiekenweg en de A28. Uit akoestisch onderzoek is
gebleken dat de voorkeursgrenswaarden worden overschreden.
Gelet hierop heeft het college besloten om voor de te bouwen
woningen hogere waarden vast te stellen.
Procedure
Vanaf donderdag 13 juni 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan
‘Partiële herziening Hogeweg 239’ samen met het besluit hogere
grenswaarden en alle bijbehorende stukken ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Deze stukken
kunnen ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.
BP00169-0301) en via de gemeentelijke website www.amersfoort.nl
(bouwen en verbouwen > plannen in procedure).
Van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2019 kunnen
belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad
en/of het college kenbaar te maken, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een
beroepschrift moet griffierecht betaald worden. Ga voor meer
informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar
http://raadvanstate.nl/onze_werkwijze/bestuursrechtspraak, of
bel 070 – 426 44 26.
De besluiten van de gemeenteraad en het college treden in
werking na afloop van de beroepstermijn. Een beroep schorst
de werking van een besluit niet. Daarvoor moet een afzonderlijk
verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de
Voorzitter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak,
op voornoemd adres.
CONTROLE VAN BOUWPLANNEN / WELSTANDSBEOORDELING
De gemeente controleert bouwplannen volgens de eisen van
welstand. Bewoners die bouwplannen indienen en aanwezig
willen zijn bij de welstandsbeoordeling, kunnen dit aangeven
bij het indienen van de plannen. Zij krijgen een uitnodiging
wanneer hun plan aan bod komt.
Alle vergaderingen van de commissies en van de stadsbouwmeester zijn openbaar, u hoeft zich niet aan te melden:
• De stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen;
elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
• De subcommissie Erfgoed houdt 25 vergaderingen per jaar;
elke dinsdagmiddag in de even weken van 14.45 tot 17.00 uur.
• De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt maandelijks bij elkaar
op maandag van 15.15 tot 17.30 uur.
De agenda’s en notulen worden gepubliceerd op
www.amersfoort.nl/welstand (rechtsboven op de pagina).

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken
De Brand 1
het maken van een vide in de eerste
verdiepingsvloer (a3)
Hardwareweg 2A-1 t/m 6, 2B-1 t/m 7,
2C-1 t/m 7, 2D-1 t/m 7 en 2E-1 t/m 4
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. wonen (a3)
Wiekenweg 2
horeca-exploitatievergunning (d)

04-06-2019

1021358

04-06-2019

1018481

04-06-2019

1020813

Ruimtelijke ordening

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 14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef, Vathorst en De
Wieken
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HOGEWEG 239 EN BESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN HOGEWEG 239
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan
‘Partiële herziening Hogeweg 239’ voor iedereen ter inzage ligt.
Dit bestemmingsplan is op 28 mei 2019 ongewijzigd vastgesteld
door de gemeenteraad.

Gebied 3. Kruiskamp/Koppel
DIR/SO/Docsnr.: 6017663
Besloten is, de gehandicaptenparkeerplaats op Kruiskamp ter
hoogte van nummer 1 op te heffen.

Tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), ook
het vastgestelde besluit hogere grenswaarden ter inzage. Dit
collegebesluit is op 14 mei 2019 genomen.

Gebied 7. Vermeer-/Leusderkwartier
DIR/SO/Docsnr.: 6003330
Besloten is, de gehandicaptenparkeerplaats in de Vermeerstraat
ter hoogte van nummer 99 op te heffen.

Inhoud van het bestemmingsplan
Voor het perceel Hogeweg 239 heeft de raad op 7 maart 2017
een bestemmingsplan vastgesteld waarmee de ontwikkeling van
een woon/werk-erf mogelijk is. Nu mogen er maximaal 5 woon/
werk-woningen worden gebouwd, waarbij het qua werken gaat
om kleinschalige, met de woonfunctie verenigbare bedrijven. Om
beter bij de vraag vanuit de markt te kunnen aansluiten heeft de
ontwikkelaar gevraagd dit bestemmingsplan te herzien zodat het
mogelijk wordt één woning toe te voegen en de erfindeling te
wijzigen. De ‘Partiële herziening Hogeweg 239’ maakt dit mogelijk.

Gebied 11. Nieuwland
• DIR/SO/Docsnr.: 6017689
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan
de Waterdreef ter hoogte van nummer 326.
• DIR/SO/Docsnr.: 6017727
Besloten is, aan de Patriciërslaan ter hoogte van nummer 15,
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.

Gebied 4. Schothorst
DIR/SO/Docsnr.: 6017673
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan
het Sprokenpad ter hoogte van nummer 11.

Nieuws van de gemeente Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom
besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te
houden. Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres
staan ingeschreven.

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 Bijlage 1 van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord
‘laden elektrische auto’s’.
Gebied 12. Vathorst/Hooglanderveen:
• DIR/SO/Docsnr.: 6017701
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan
de Schatsberg ter hoogte van nummer 43.
• DIR/SO/Docsnr.: 5994747
Besloten is, aan de Ursulapolder ter hoogte van nummer 45
maximaal vier 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 vier witte gemarkeerde kruizen in
deze parkeervakken 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.

voorletters geb.datum

besluit
verzonden

Blokker

H.F.

7-12-1995

4-6-2019

Ismailović

S.

14-5-1973

3-6-2019

Vorswijk

E.N.

14-8-1981

4-6-2019

naam
ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 de volgende verordening heeft vastgesteld:
‘Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019’.
De Algemene Subsidieverordening 2015, zoals vastgesteld op
10 februari 2015, wordt ingetrokken.
De verordening treedt in werking met ingang van de dag na die
van bekendmaking.
VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADS- EN COMMISSIELEDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 de volgende verordening heeft vastgesteld:
’Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Amersfoort 2019’.
De volgende verordening is ingetrokken: ‘Verordening geldelijke
voorzieningen voor raadsleden, commissieleden en fracties in de
gemeente Amersfoort 2015.’
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na
de datum van deze publicatie en werkt terug tot en met 1 januari
2019.
VERTROKKEN MET ONBEKENDE BESTEMMING
De hierna genoemde personen wonen niet meer op het adres
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een betrokken
persoon schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het
college. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is
verzonden. De datum van het versturen van dit besluit staat in
het overzicht vermeld.
Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:
• uw naam en adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
Stuur de ondertekende brief naar: College van burgemeester
en wethouders, Juridische Zaken, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort.
WIJZIGINGSBESLUIT VERORDENING GRIFFIE EN ONDERSTEUNING
RAAD 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 het volgende wijzigingsbesluit heeft
vastgesteld: ‘Wijzigingsbesluit Verordening organisatie griffie en
ondersteuning raad 2011’.
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
de datum van deze publicatie en werkt terug tot en met 1 januari
2019.

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

Bisschopsweg (tussen Heiligenbergerweg

Riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden; planning t/m 27
september 2019

Fase 1B, Heiligenbergerweg tot Bisschopsweg t.h.v. nr. 220,
afgesloten van 20 juni t/m 23 juli 2019.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Gerrit Veerstraat (Kruiskamp)

Riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden

20 mei t/m 7 juni 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Heideweg – Van Tuyllstraat

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

Fase 3, Heideweg tussen Sterrebos en Heideweg nr. 29,
afgesloten van 27 mei t/m 21 juni 2019.
Fase 4, Heideweg tussen nr. 23 en nr. 29,
afgesloten van 24 juni t/m 26 juli 2019.

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

Hugo de Grootlaan

Riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden

1 april t/m 2 augustus 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Rotonde 1, Vathorst

Ombouw naar een turborotonde

27 mei t/m 2 augustus 2019

Verkeer wordt langs het werk
geleid. Dit kan enige verkeershinder
opleveren.

Wiekslag en Vinkenbaan (Liendert)

Wegwerkzaamheden

11 t/m 28 juni 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

en Rubensstraat)
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