Stadsberichten

Nieuws van de gemeente Amersfoort

Woensdag 15 mei 2019
Energie-gluren bij de buren
Doe mee aan de klimaattour en
kijk de kunst af bij stadsgenoten
die al ervaring hebben met energiemaatregelen.
Lees verder > pagina 2
De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig bijeen. Informatie hierover
vindt u op de pagina De Raad.
Lees verder > pagina 3
Bekendmakingen
Vergunningen en andere ofﬁciële
publicaties van de gemeente
Amersfoort.
Lees verder > pagina 4

Verkiezingen

Volgende week stemmen voor het Europees Parlement
Weet u al op wie u donderdag 23 mei gaat stemmen? De lijsten met de
Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement zijn inmiddels bij
alle stemgerechtigden in Amersfoort thuisbezorgd.
De kandidatenlijst is ook gratis af
te halen bij de receptie van het
Stadhuis, Stadhuisplein 1 en online
te raadplegen op de website
www.amersfoort.nl/verkiezingen.
Machtiging
Wilt u iemand uit Amersfoort
machtigen om uw stem uit te
brengen en heeft u uw stempas
al ontvangen, dan kunt u hem of
haar machtigen tot op de dag van
de verkiezingen. Vul hiervoor op
de achterkant van uw stempas
de naam in van degene die voor u
gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet naast zijn eigen legitimatiebewijs ook een kopie van uw
legitimatiebewijs meenemen.
Een schriftelijke machtiging aanvragen
U kunt ook schriftelijk iemand
machtigen. Bijvoorbeeld als u op de

dag van de verkiezingen op vakantie
bent en uw stempas niet zelf kunt
overdragen. Het schriftelijke machtigingsverzoek kunt u downloaden
op www.amersfoort.nl/verkiezingen,
invullen en uiterlijk op maandag
20 mei indienen. In het stadhuis,
Stadhuisplein 1, zijn daarvoor ook
gratis formulieren beschikbaar. U
hoeft hiervoor geen afspraak te
maken.

Buiten Amersfoort stemmen?
Vraag een kiezerspas aan
Wilt u stemmen in een stembureau
buiten de gemeente Amersfoort?

Nieuwe regel voor taxivervoer van mensen in
een rolstoel
Heeft u een rolstoel en maakt u wel eens gebruik van de taxi, de regiotaxi,
Valys of leerlingenvervoer? Vanaf 1 juli 2019 mogen alleen rolstoelen met
een sticker met het symbool van een haak nog vervoerd worden. Dit is
zodat u veilig met het vervoer mee kunt.
Vanaf juli geldt een vernieuwde,
aangescherpte veiligheidsnorm
voor mensen die zittend in hun
rolstoel worden vervoerd. De norm,
genaamd code VVR (veilig vervoer
rolstoelgebruikers) wordt aangeduid met het symbool van een haak
zoals u in de afbeelding bij dit
bericht kunt zien. De sticker hoeft
niet geel te zijn maar moet wel het
haaksymbool bevatten.
Alleen met sticker vervoerd
Vervoerders mogen vanaf juli alleen
nog mensen vervoeren in een
rolstoel die aan de norm voldoen en
een sticker op de rolstoel hebben.
De sticker bevindt zich namelijk bij

Stad met een hart

Stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan
U kunt online en schriftelijk een
vervangende stempas aanvragen
tot uiterlijk maandag 20 mei. Op
www.amersfoort.nl/verkiezingen
staat de werkwijze beschreven. Ook
kunt u een vervangende pas
aanvragen bij afdeling Burgerzaken,
Stadhuisplein 1. Dit kan tot uiterlijk
woensdag 22 mei 12.00 uur. Neem
wel uw legitimatiebewijs mee.
Verkiezingskrant in gewone taal
In Nederland wonen 2,5 miljoen
mensen die grote moeite hebben
met taal en/of rekenen. Stemmen
is extra lastig als je niet goed kunt
lezen. Het is dan bijvoorbeeld
moeilijk om op te zoeken wat
politieke partijen willen of om een

stembiljet te begrijpen. Daarom is
er de ‘Verkiezingskrant in gewone
taal’. De krant over verkiezingen
voor het Europees Parlement is onder
meer verkrijgbaar in de hal van het
stadhuis, Stadhuisplein 1, de bibliotheek op het Eemplein en bij Indebuurt033 aan de Drentsestraat 14.
U kunt de krant ook online lezen of
downloaden op de website
www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Burgerzaken 23 mei tot
12.30 uur gesloten
Omdat veel medewerkers van
de afdeling Burgerzaken
betrokken zijn bij de registratie
van de uitgebrachte
Amersfoortse stemmen voor
de Europese Parlementsverkiezingen, is de balie Burgerzaken
donderdag 23 mei tot 12.30 uur
gesloten. Na 12.30 uur kan
iedereen weer rekenen op de
gebruikelijke dienstverlening.

Vondst van de Maand mei:
een middeleeuwse roskam
De stadsarcheologen van Amersfoort vinden regelmatig bijzondere
voorwerpen. Elke maand lichten ze er één uit en bestempelen deze tot
Vondst van de Maand. Deze maand: een roskam
Bij opgravingen op de Hof, in 1991, werd een bijzonder goed bewaard
gebleven Middeleeuwse roskam gevonden. De roskam wordt gebruikt
voor het kammen van paarden en staat dan ook symbool voor de
bijzondere band tussen mens en paard.

het punt waar de rolstoel wordt
aangehaakt of vastgezet. Deze
plek kan per rolstoel verschillen. De
chauffeur mag u alleen meenemen
als uw rolstoel deze sticker heeft.
Contact met uw leverancier
Als uw rolstoel geen sticker heeft
of als u daaraan twijfelt, neem dan
contact op met de leverancier van
uw rolstoel. Als u een rolstoel via de
gemeente heeft, is dit Meyra of
Medipoint. Waarschijnlijk heeft uw
rolstoel dan al een sticker. Zo niet,
meld uw leverancier dan dat uw rolstoel mogelijk niet aan de code VVR
voldoet. De leverancier zoekt samen
met u naar een oplossing.

Dan moet u uw stempas om laten
zetten in een kiezerspas bij de
afdeling Burgerzaken. Dat kan
schriftelijk nog tot uiterlijk maandag
20 mei en mondeling tot woensdag 22 mei 12.00 uur.

Bijzonder
Hoe belangrijk is de verzorging van een paard? En hoe bijzonder is de
vondst van een roskam van 700 jaar oud? Deze – en andere vragen –
staan deze maand centraal bij de vondst van de maand.
Dit is het symbool van de haak dat
staat voor veilig vervoer rolstoelgebruikers
Controleer op tijd of uw rolstoel de
sticker heeft. Dan kunt u ook na 1
juli 2019 mee met uw vervoerder.

Kom kijken
Kom op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur naar het Centrum
voor Archeologie aan de Westsingel 46 en bekijk de Vondst van de
Maand met eigen ogen. Deze middeleeuwse roskam is nog te zien tot
en met woensdag 29 mei.
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Samen Duurzaam
Teamleden van Applied Medical doen aan plogging
Een nieuw initiatief dat onlangs is
gestart is een variant van Plogging.
Deze trend uit Zweden combineert
wandelen (of hardlopen) met afval
opruimen. Plogging is een samenvoeging van de woorden ‘plocka’
(pakken in het Zweeds) en ‘joggen’.

(Foto: teamleden van Applied Medical ruimen afval op tijdens hun wandeling
in de lunchpauze. Foto: Applied Medical)
Het bedrijf Applied Medical ontwerpt, ontwikkelt, produceert en distribueert
medische instrumenten voor meer dan 75 landen, vanuit Californië (U.S.A)
en een Europees hoofdkantoor in Amersfoort. De medewerkers van het
bedrijf zetten zich actief in voor duurzaamheid.

Verrast door de hoeveelheid zwerfafval dat was verzameld aan het
einde van een wandeling van een
half uur, besloten de medewerkers
van Applied Medical om er een
maandelijkse activiteit van te
maken. Elke laatste dinsdag van de
maand gaan de teamleden tijdens
de lunchpauze ‘ploggen’.
Meer informatie over het bedrijf is
te vinden op
www.appliedmedical.com.

Energie-gluren bij de buren? Doe zaterdag 22 juni
nieuwe inspiratie op
Gemeente Amersfoort heeft ambities voor een CO₂-neutrale stad. In
Schothorst–Zuid is het eerste wijkwarmteplan in nauw overleg met
bewoners in de maak. Wilt u zelf aan de slag op het gebied van isoleren,
zonnepanelen of is de ketel echt aan vervanging toe? Maar weet u niet
zo goed hoe? De gemeente helpt u graag op weg.
Op zaterdag 22 juni kunt u
meedoen aan de ‘Klimaattour”.
Diverse bewoners hebben al ruim
ervaring met energiemaatregelen.
Zij stellen hun huis open en bieden

wie er meedoen, wat er bij hen te
zien is en natuurlijk waar diegene
woont. Zo kunt u zelf een mooie
(ﬁets)tour samenstellen! U komt
toch ook?

zo de mogelijkheid om de kunst af
te kijken. Groen gluren bij de
buren dus… Zoekt u inspiratie?
Vanaf 1 juni staat op
www.amersfoort.nl/klimaattour

Kalender
Zaterdag 18 mei, 12.00-17.00 uur
Zondag 19 mei, 11.00-16.00 uur
Ambachtenmarkt – Landgoed
Schothorst
Tijdens de Vikingweekenden
verschillende ambachten uit de
middeleeuwen
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl

(Foto: Simon Lamme)

Duurzame proﬁelwerkstukken
Twintig Amersfoortse scholieren uit 6 VWO presenteerde op 11 april 2019
hun proﬁelwerkstuk over duurzaamheid. Het beste werkstuk is gemaakt
door Steven Broker en Boris van ’t Hof van Corderius College voor hun
proﬁelwerkstuk over bioplastics.
Maarten Krikke van Scholengemeenschap Guido met een werkstuk over vliegen op vloeibaar
waterstof ontving de tweede prijs
en Jip Scheper en Jan Geert Kroijenga
van ’t Hooghe Landt voor hun werkstuk over het modulaire Tiny House
de derde prijs.

De prijzen zijn uitgereikt door
wethouder duurzaamheid Astrid
Janssen. De jury bestond uit Hans
Postma van Kenniscentrum
duurzaam Bouwen/ Ecolutie,
Janko Pietryga, Herre Hoekstra en
Steve Keyner van de Rotary Club
Amersfoort-Stad.
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Zondag 19 mei, 10.00-12.00 uur
IVN Natuurexcursie: Groene
dag wandeling Schothorst /
Hoogland
Locatie: voor de witte villa bij
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
Deelname is gratis. Honden
mogen niet mee. Geschikt voor
rolstoelgebruikers.
Info: www.ivn.nl/afdeling/
amersfoort
maandag 20 mei, 12.30-17.00 uur
Inspiratiemiddag Amersfoort
Zwerfafval vrij
Gratis entree. Aanmelden verplicht.
Meer info en aanmelden:
www.keischoon033congres.nl

De gemeentepolitie,
werkt aan
een duurzameen
stad.
Waar betrokken
voldoende groen
te vinden
Gemeente,
jongerenwerk
andere
professionals
is. Waar water,
en bodem
schoon
Een plek waar
zich
veilig
werken
hard lucht
aan het
bestrijden
enzijn.
voorkomen
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overlast,
criminaliteit
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Een CO2-neutrale
stad. Kortom,
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waar
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Dat doen en
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Dakenbank033 brengt vraag-aanbod
zonnepanelen bij elkaar

Deze zomer gaat de Dakenbank033 open. Dit brengt vraag en aanbod bij
elkaar én biedt informatie over het plaatsen van zonnepanelen op eigen of
andermans dak.
De Dakenbank033 is bedoeld voor
bewoners of bedrijven die: zonnepanelen willen plaatsen en zelf geen
geschikt dak hebben, een groot dak
hebben dat ze beschikbaar willen
stellen voor anderen of een zonnedak
willen exploiteren en hiervoor (buurt)
bewoners zoeken om mee te doen.
Meld u aan
U kunt nú al meer informatie krijgen

of uw dak en/of bedrijf aanmelden.
Stuur vrijblijvend een mail naar
info@dakenbank033.nl.
De Dakenbank033 is een initiatief
van de Stichting Duurzaam
Amersfoort-Zuid in samenwerking
met de gemeente Amersfoort. Het
wordt ondersteund door de andere
duurzaamheidsorganisaties in
Amersfoort.

Metamorfose voor betegelde tuinen
In verschillende wijken in Amersfoort zijn bestaande tuinen opnieuw
ontworpen tot voorbeeldtuinen. Met verschillende aanpassingen voor het
klimaat en extra groen. Ook dit jaar ondergaan betegelde tuinen een
metamorfose, die zijn te herkennen aan een bordje met ‘klimaatvriendelijke
voorbeeldtuin’.
Het ontwerp en de uitvoering
wordt geregeld door netwerk
Operatie Steenbreek Amersfoort,
met ondersteuning van gemeente
Amersfoort en Waterschap Vallei
& Veluwe. De tuinen krijgen minder
bestrating en meer groen en de
regenpijp wordt afgekoppeld van
het riool. Soms vinden de grootste
aanpassingen ondergronds plaats.
Dan wordt het regenwater van het
dak opgevangen in een soort grote
ondergrondse ‘sponsen’ die het
regenwater eerst absorberen en
dan langzaam afgeven aan de
bodem eromheen. Kijk voor de
verhalen van de voorbeeldtuinen
in Amersfoort op
www.lekkerinjetuin.nl/voorbeeldtuinen
Gratis advies
In de workshop ‘ontwerp je
klimaatvriendelijke tuin’ worden
tips gegeven voor een makkelijk te

onderhouden tuin en advies over
de mogelijkheden in de eigen tuin.
De workshop is gratis. Meer informatie en aanmelden via
www.lekkerinjetuin.nl/workshop-klimaatbestendige-tuin.
Regenwater opvangen
Het vasthouden van regenwater in
de eigen tuin is één van de maatregelen om een klimaatbestendige
stad te worden. De regenpijp
afkoppelen van het riool heeft veel
voordelen en is vaak eenvoudig te
realiseren. Tot en met de zomervakantie loopt er een proef in het
Vermeerkwartier, Leusderkwartier,
Bergkwartier en Bosgebied. Inwoners
van in deze wijken kunnen zich
aanmelden voor een adviesgesprek
door een e-mail te sturen naar:
regenwatercoach@amersfoort.nl.
De regenwatercoaches nemen
vervolgens contact op om een
afspraak te maken.

Energie besparen en uw woning verduurzamen?
Bent u benieuwd naar de duurzame verbeteringen die in uw woning
mogelijk zijn? Ga in gesprek met een adviseur van het lokale energieloket
033Energie of kom op zaterdag 18 mei naar de duurzame energiemarkt in
het Centrum voor Duurzaam Renoveren.
Gratis oriënterend advies
Tijdens een adviesgesprek van ongeveer een uur geeft een adviseur u
een overzicht van de mogelijkheden.
Ook vertelt hij wat de beste maatregel
is om mee te beginnen. Hierbij wordt
uitgegaan van de bestaande toestand van uw woning. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden en
het verplicht tot niets. Een afspraak
maken kan via 06 3004 1761, een
mail naar energieloket@033energie.nl
of via www.033energie.nl.
Duurzame energiemarkt voor
woningeigenaren
Op zaterdag 18 mei is in het Centrum

voor Duurzaam Renoveren
(Modemweg 3) van 12.00 tot 16.00
uur de duurzame energiemarkt. Er
zijn presentaties over isoleren &
gezond ventileren, zonnepanelen,
triple glas, lage temperatuurverwarmingssystemen, ﬁnanciering en
subsidies. Ook kunt u vragen stellen
aan onafhankelijke energieadviseurs.
Er zijn leveranciers en installateurs
aanwezig van zonnepanelen,
vloerisolatie en warmtepompen en
lage temperatuur convectoren. Kijk
voor het volledige programma op
www.033energie.nl. Hier kunt u zich
ook aanmelden.
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De Raad

Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Agenda De Stad In/De Ronde dinsdag 21 mei
De Stad In – 19.00 uur

Raadsleden bezoeken bedrijven, instellingen, locaties en
wijken in de stad
19.00 – 22.00 uur (Basisschool De Parkschool, Koning Karelpad 2)
Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid
In basisschool De Parkschool krijgen de raadsleden informatie
over de stand van zaken van het wijkwarmteplan voor
Schothorst-Zuid, tevens het eerste wijkwarmteplan voor
Amersfoort.
Ook zijn er meerdere wandelingen door de wijk. Tijdens de
wandelingen gaan de raadsleden in gesprek met inwoners en
organisaties uit de wijk, zoals: woningcorporaties, huurdersorganisaties, VvE’s, deelnemers pilot woningeigenaren
Schothorst-Zuid, energieloket 033Energie en Duurzaam
Schothorst. Wat vinden zij van het idee om aardgasvrij te
worden? Welke zorgen en/of ideeën hebben zij?
Het wijkwarmteplan wordt na het zomerreces ter inzage gelegd om iedereen in de wijk de kans te geven om te reageren,
suggesties te doen of vragen te stellen. Uiteindelijk stelt de
gemeenteraad het plan vast.
Met name inwoners van Schothorst-Zuid zijn van harte
welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
19.00 – 21.00 uur (Basisschool De Breede Hei, Dopheide 40)
Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs: rol van ouders
Tijdens de bijeenkomst in basisschool De Breede Hei praten
raadsleden met de partners van het Uitvoeringsprogramma
Jeugd & Onderwijs over het onderwerp ‘de rol van ouders’.
Wat is de rol van ouders bij de ontwikkeling, ondersteuning
en begeleiding van het kind? De raadsleden krijgen in
verschillende zalen informatie over negen projecten voor
verschillende leeftijdsgroepen. Vervolgens gaan de raadsleden
in gesprek met de projectleiders, vrijwilligers en ouders.

- Behoud woningen voor doelgroepen: bindingseisen,
speculatie tegengaan.
- Studentenhuisvesting.

19.00 – 20.30 uur (Servicewinkel Amersfoort, Stationsplein 109)
Syntus: concessie en vervoersplan 2020
Syntus Utrecht verzorgt tot eind 2023 - in opdracht van de
Provincie Utrecht - het openbaar vervoer in de stad
Amersfoort en streekgebieden in de gehele provincie.
Tijdens dit werkbezoek worden raadsleden meegenomen
in de wereld van het openbaar vervoer. Hoe werkt zo’n aanbesteding nu eigenlijk? Hoe gaat het met het openbaar
vervoer in Amersfoort? Hoe komt een dienstregeling tot
stand? Om 19.45 uur stappen de raadsleden in de elektrische
bus voor een rit naar de stalling op de Havenweg.

De raad besluit vervolgens tijdens Het Besluit over het
Deltaplan. Bij de besluitvorming over de kadernota 2020
wordt de raad gevraagd te besluiten over een voorstel voor
dekking van het Deltaplan.
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
De vergadering is een dag later ook terug te luisteren via
www.amersfoort.notubiz.nl.

De Ronde – 19.00 uur

Vergaderingen over diverse onderwerpen
21.00 - 22.00 uur (Molendijkzaal)
Deltaplan: Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort
(voortgezette behandeling)
(voorbereiding besluit)
Op 7 mei 2019 is het Deltaplan voor de aanpak van de
woningnood besproken tijdens De Ronde. Deze Ronde is een
vervolg daarvan. Vanuit de visie van het Deltaplan is een
maatregelenpakket voorgesteld met keuzes. Keuzes hebben
betrekking op doelgroepen (jongeren, gezinnen, ouderen,
lage inkomens, kwetsbare doelgroepen e.d.), typen woningen
(eengezinswoningen, appartementen, huur- en koopwoningen,
verschillende prijsklassen) en gebieden voor woningbouw
(binnenstedelijk en Vathorst). Maatregelen gaan over eisen
rondom nieuwbouw (zoals minimumpercentages voor
sociale huurwoningen en woningen in het middensegment
en minimale oppervlakte-eisen), regels voor woonruimteverdeling (Huisvestingsverordening) en de gemeentelijke inzet
voor prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties. De raadsleden gaan verder in gesprek over de volgende
punten:
- Stip op de horizon, wat voor stad willen we zijn?

Er is geen spreekrecht omdat het om een voortgezette
behandeling gaat. Inspraak was mogelijk op 7 mei 2019. Wel
kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun mening
over dit onderwerp geven door contact op te nemen met
raadsleden.
Kijk daarvoor op www.amersfoort.nl/gemeenteraad of stuur
een mail/brief aan de gemeenteraad via grifﬁe@amersfoort.nl.

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

Raadsleden aan het woord

Tanika Scherbinksi (GroenLinks)
Stel jezelf voor aan de Amersfoorters
“Ik ben vijf jaar geleden, tijdens mijn studententijd, in het
Soesterkwartier komen wonen. Inmiddels voel ik me zo
thuis in Amersfoort dat ik me voor de stad wil inzetten in de
gemeenteraad. Naast het raadswerk ben ik werkzaam als duurzame energie consultant voor een ingenieursbureau.
Duurzaamheid heeft altijd mijn interesse gehad en ik vind het
leuk om met dit thema bezig te zijn op een maatschappelijke
en technische manier.”
Wat wil je als raadslid over drie jaar bereikt hebben?
“Met mijn achtergrond in duurzaamheid vind ik het erg belangrijk dat we een duurzame en
toekomstbestendige stad worden. In het coalitieakkoord zijn er al veel grote maatregelen
aangekondigd waarmee we een heel eind gaan komen. Zelf wil ik graag werken aan de
kleine veranderingen die we als gemeente en als inwoners van deze stad nog kunnen
maken. Bijvoorbeeld meer bewustwording over klimaatadaptatie en hoe de inrichting van
je tuin hier invloed op heeft. Maar ook meer bewustwording over het belang van Circulaire
Economie en dat je daar zelf al thuis mee kan beginnen door bewuste keuzes te maken,
zoals het gebruik van een nee/ja -sticker op de brievenbus.”
Wat is volgens jou het best bewaarde geheim van Amersfoort?
“Dat er niet één leukste plek in Amersfoort is. Overal waar ik kom ontdek ik weer iets
nieuws, of het nu in het oude centrum of in een van de nieuwbouwwijken is. Daarom wil
ik iedereen aanmoedigen om eens te gaan kijken in de stad waar je normaal niet zo vaak
komt. Wie weet wat je zelf nog kan ontdekken.”
tr.scherbinski@amersfoort.nl
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Marc Smits (SP)
Stel jezelf voor aan de Amersfoorters
“Ik ben 28 jaar en geboren en getogen in Amersfoort. Elf jaar
geleden ben ik actief geworden voor de SP. Want voor mij is het
onverteerbaar dat in een van de rijkste landen ter wereld kinderen
in armoede opgroeien of ouderen niet de zorg krijgen die ze
nodig hebben.”
Wat wil je als raadslid over drie jaar bereikt hebben?
“Een betaalbaar dak boven je hoofd is geen luxe maar een
recht. Dankzij verkeerde politieke keuzes is de woningnood in
Amersfoort enorm. Die woningcrisis moet echt opgelost worden.
Geen sociale huurwoningen verkopen, maar bouwen. Geen huurverhoging, maar huurverlaging. Daarnaast zien we dat veel huurders in slechte huizen wonen. Door de woningbouwcorporatie worden zij meer dan eens niet serieus genomen. Samen met hen komen
wij in actie. Om te zorgen dat zij gehoord worden. In de gemeenteraad wil ik hun stem zijn,
want veel te vaak wordt die niet gehoord.”
Wat is volgens jou het best bewaarde geheim van Amersfoort?
“In veel wijken zijn Amersfoorters dag in dag uit bezig om hun buurt een stuk mooier te
maken. Op dit moment help ik de bewoners van de Vogelbuurt met hun acties voor de
toekomst van hun buurt (zie foto). De Alliantie dreigt hun woningen te slopen en
weigert naar hen te luisteren. De strijdbaarheid, het enthousiasme en de saamhorigheid in
de buurt vind ik enorm inspirerend. Zoals de Vogelbuurt zijn er veel buurten in Amersfoort.
De dappere en moedige Amersfoorters uit deze buurten zouden in de gemeenteraad wat
mij betreft een stuk beter gehoord moeten worden!”
mjc.smits@amersfoort.nl
@smitsmarc
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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 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 met het
Vergunningenloket 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
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6

7

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

Krommestraat 36-40
het tijdelijk plaatsen van een steiger,
een schaftwagen en een toiletunit
van 6 mei t/m 27 september 2019 (c)
Langegracht 37
het tijdelijk plaatsen van een vaste
steiger van 1 t/m 19 juli 2019 (c)
Nieuweweg 5
het aanbrengen van reclame op de
winkelramen (a3)
Nieuwstraat 21
het tijdelijk plaatsen van een
rolsteiger van 27 mei t/m 7 juni 2019 (c)
Van Asch van Wijckstraat 55
het aanbrengen van een
reclame-uiting (a3)

07-05-2019

1020772

02-05-2019

1020853
1021069

25-01-2019

Z-MLD2019-0390

03-05-2019

1020902

08-05-2019

1021023

07-05-2019

1019746

08-05-2019

1021054

06-05-2019

1020593

Ruimtelijke ordening

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 bij het Vergunningenloket in het
stadhuis, Stadhuisplein 1. 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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Bergstraat 10
het legaliseren van een balkon aan
de achtergevel (a3)
Koesteeg 5
het tijdelijk plaatsen van een container
van 18 april t/m 17 mei 2019 (c)
Koesteeg 5
het wijzigen van de kapvorm (a1)
Kortegracht 2
het uitbreiden van een
horecagelegenheid (i1)

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?

Gebied 1. Binnenstad
OVEREENKOMST VAN GRONDEXPLOITATIE
Namens burgemeester en wethouders wordt op grond van
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennisgegeven van de
totstandkoming van de navolgende overeenkomst van
grondexploitatie:
Overeenkomst van grondexploitatie ‘Stadsring 2’.
Ter voldoening aan de verplichting van artikel 6.2.12 Besluit
ruimtelijke ordening om een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst van grondexploitatie ter inzage te leggen,
ligt de overeenkomst ter visie in de publiekshal, Stadhuisplein 1.

2. Soesterkwartier/Isselt

Algolweg 6
het in werking hebben van een
windturbine, het opslaan van
gevaarlijke stoffen, het mechanisch
bewerken van hout, kurk, rubber en
kunststof (i1)

25-02-2019

Amsterdamseweg 45, 45A, 45B, 47 en 47A
het slopen van het pand (b)
Amsterdamseweg 45, 45A, 45B, 47 en 47A
het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw en het
kappen van 2 bomen (a1)
Eemplein 65 en 77
het plaatsen van twee reclame-uitingen (a1)
Gouwestraat 46
het aanleggen van een inrit (h)
07-05-2019
Noordewierweg t.h.v. nr. 131
het verkopen van aardappels, groente
en fruit op vrijdag (g)
08-05-2019
Oliemolenhof 18A en B
het wijzigen van het gebruik van een
deel van het pand t.b.v. kantoor (a2)
Paulus Borstraat 27
het uitbreiden van de woning aan
de achtergevel (a1)
Piet Mondriaanlaan 2-14
het wijzigen van de entree (a4)
06-05-2019
Soesterweg 305-307
het wijzigen van de voor- en zijgevel (a1)
Tulpstraat 69
het plaatsen van een dakopbouw
aan de achtergevel (a1)
Tulpstraat, Leliestraat en Narcisstraat
het verduurzamen van de woningen (a3) 06-05-2019
Vanadiumweg 4
het slopen van het pand (b)
Waalstraat 18
het plaatsen van een dakopbouw (a1)

Z-MLD2019-1969
1020981

1020982
1021076
5996501
1021070
1020359
1020986
1019962
1021038
1021040
1019648
1020108
1021018

Zie ook: Verkeersbesluiten
Zie ook: Wet bodembescherming
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3. Kruiskamp/Koppel

Keerkring 2
het lozen van afvalwater m.b.t.
bronbemaling (i4)
Orion t.h.v. de nrs. 5 t/m 19
het tijdelijk plaatsen van een
toiletunit en een schaftwagen van
13 mei t/m 21 juni 2019 (c)
Van der Doesstraat 1
het tijdelijk plaatsen van een
opslagcontainer van 10 t/m
22 mei 2019 (c)
Van Randwijcklaan 6C
horeca-exploitatievergunning (d)
Van Randwijcklaan 6C
het houden van een winter- en
zomerterras (f)
Waarwijckstraat 3
het lozen van afvalwater (i4)

11-02-2019

Z-MLD2019-0546

08-05-2019

1021051

07-05-2019

1021026

07-05-2019

5961897

07-05-2019

5962018

30-04-2019

Z-MLD2019-3757

4. Schothorst

Edelingenstraat 2
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
07-05-2019
Eline Verestraat 38
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Engweg 115
het houden van de ‘District
Kampioenschappen Dressuur en
Vaardigheid 2019’ op 27 juli 2019 (h)
09-05-2019
Glenn Millerstraat 13
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Graalpad 26
het legaliseren van een overkapping (a1)
Paladijnenweg 82
het vervangen van drie dakkapellen
op het zijdakvlak van de woning (a3)
06-05-2019

1020600
1021037

8. Bergkwartier/Bosgebied

Inhoud van het locatieplan
In het ‘ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers
voor restafval in Schothorst-Noord en -Zuid’ zijn 59 plekken
bepaald waar de ondergrondse restafvalcontainers geplaatst
gaan worden in Schothorst-Noord en -Zuid.
Procedure ontwerp locatieplan
Het ‘ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor
restafval in Schothorst-Noord en -Zuid’ ligt van donderdag 16
mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 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:
• Een brief schrijven en deze per post verzenden naar:
Burgemeester en wethouders, t.a.v. Projectorganisatie
Omgekeerd Inzamelen, o.v.v. Zienswijze Ontwerp locatieplan
Schothorst-Noord en -Zuid, 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.
• Via het online zienswijzeformulier (met DigiD) op
www.amersfoort.nl/omgekeerdinzamelen

5. Liendert/Rustenburg

6002238
1020953

6. Randenbroek/Schuilenburg
1020925
08-05-2019

van de gemeente
Amersfoort
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03-05-2019

1020992

Appelweg 6
het tijdelijk plaatsen van een
container van 13 mei t/m 8 juli 2019 (c)
Beetslaan 16
het kappen van 1 acacia (a3)
Dr. J.P. Heijelaan 1
het kappen van 1 spar (a1)
Mr. Th. Heemskerklaan 24
het plaatsen van een dakopbouw (a2)
Prinses Marielaan 7
het plaatsen van een erfafscheiding
en zwembad (a2)
Van Marnixlaan 53
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1021064
1021014

1020905
1021080
1020979

06-05-2019

1020966

08-05-2019

1020745
1021017
1020375
1018090
1021015

9. Zielhorst

Agaatvlinder 30
het kappen van 1 schijnbeuk (a3)
Granpré Molièrestraat 7
het bouwen van een woning (a3)
Rietvelderf 18
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
Victor Hortastraat 25
het kappen van 1 boom (a1)

08-05-2019

1020756

07-05-2019

1019974

07-05-2019

1020137
1021013

10. Kattenbroek

Bakboord 19
het kappen van 2 bomen (a1)
De Kragge 46
het wijzigen van een garagedeur (a3)
De Strang 4A
het wijzigen van een raamkozijn in
de voorgevel (a1)
De Verwondering 49
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Emiclaer (winkelcentrum)
het houden van ‘Emiclaer on the
Beach’ van 20 juli t/m
1 september 2019 (h)
Karrespoor 5
het wijzigen van de nok- en
goothoogten op een reeds verleende
vergunning voor een nieuw te
bouwen woning (a1)
Laan naar Emiclaer 83
het verbouwen van het pand en het
plaatsen van een reclame-uiting (a1)
Meerdonk 2
het plaatsen van een dakopbouw (a2)

1020998
06-05-2019

1020587
1020954

07-05-2019

1020445

08-05-2019

1020819

1021053
1021066
1020464

11. Nieuwland

(incl. Stoutenburg-Noord)

Blekerssingel 1A t/m 1F
het plaatsen van lichtreclame aan
de voorgevel (a1)
Donizettipad 2
het kappen van 3 coniferen (a3)
Heiligenbergerweg 84
het plaatsen van een rookkanaal (a2)

1021027
1021078

Arnhemseweg-Zuid 129
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. wonen (a1)
De Oudenhage 21
het kappen van 1 eik en 6 acacia’s (a1)
Frans Halsstraat 23
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer, een opslagcontainer
en een vaste steiger van 3 mei t/m
12 juli 2019 (c)
03-05-2019
Hermelijnpad 1
het plaatsen van een erfafscheiding (a1)
Vermeerstraat 86
het uitbreiden aan de achtergevel (a1)
06-05-2019

1021001

1019481

07-05-2019

7. Vermeer-/Leusderkwartier

Zie ook: Verkeersbesluiten

1020983

12. Vathorst/Hooglanderveen

Zie ook: Verkeersbesluiten
Zie ook: Wet Bodembescherming

1020710

Gebied 4. Schothorst
ONTWERP LOCATIEPLAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
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 16 mei 2019
tot en met woensdag 26 juni 2019 het ‘ontwerp locatieplan voor
de ondergrondse containers voor restafval in Schothorst-Noord
en -Zuid’ ter inzage ligt.

Rietzangerstraat 50
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)
Spechtstraat 34
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

Reigerstraat 11
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 13 mei t/m
7 juni 2019 (c)
Rigolettostraat 18
het wijzigen van het raamkozijn in
de voorgevel (a1)
Verdistraat 79
het tijdelijk plaatsen van een opslagen een afvalcontainer, toiletunit en
een schaftwagen van 3 juni t/m
31 december 2019 (c)

1020751
1020447

Bitterkruid 24
het plaatsen van een dakkapel op
het voor- en achterdakvlak (a1)
Coelhorsterappelgaarde 25
het tijdelijk plaatsen van een
container van 7 t/m 28 mei 2019 (c)
Gaardendreef 14
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)

1021082
08-05-2019

1021031

06-05-2019

1020469

Angelinapolder 10
het lozen van grondwater op het
schoonwaterriool (i4)

Baak van Brielle 1
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Baak van Terneuzen 12
het plaatsen van een aanlegsteiger (a1)
Buma 1
het aanbrengen van gevelreclame
en anti-ramkraakvoorzieningen (a3)
Buurtsdijk 1
het kappen van 1 treurwilg (a1)
Cruquius (winkelcentrum)
het houden van het ‘zomerfeest
Winkelcentrum Vathorst’ op
22 juni 2019 (h)
Heegermeer 18
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
Heideweg
het lozen van grondwater t.b.v. het
vervangen van het riool (i4)
Heideweg 126
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Lofoten 26
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3)
Markenhaven 21
het tijdelijk plaatsen van een
container van 7 t/m 22 mei 2019 (c)
Marquisen 31
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Marquisen 39
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Snijdersberg 5
het wijzigen van een pergola naar
een carport (a3)
Snijdersberg 11
het wijzigen van een pergola naar
een carport (a3)
Sprengenberg 122
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Van Zuilenlaan 24
het uitbreiden van de woning (a1)

30-04-2019

Z-MLD2019-3756
1021016
1020599

08-05-2019

1019830
1021039

08-05-2019

1020480

09-05-2019

1020295

17-04-2019

Z-MLD2019-3687

09-05-2019

1020193

09-05-2019

1020759

03-05-2019

1021004
1020764

08-05-2019

1019753

07-05-2019

1020311

07-05-2019

1020310
1020832
1020952

Zie ook: Verkeersbesluiten

13. Hoogland/Hoogland-West
Hamseweg
het houden van het evenement
‘Hoogland Dweilland’ op 7 juli 2019 (h)
Kolkrijst 110
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Komhoeklaan 4
het tijdelijk plaatsen van een
autolaadkraan op 6 juni 2019 (c)
Pottenbakkerlaan 24
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a3)
Zeldertseweg 4
het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem (i4)

08-05-2019

1020365
1021095

06-05-2019

1020987

08-05-2019

1020867

03-12-2018

Z-MLD2018-3132

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken
Displayweg 2
het wijzigen van de
brandcompartimenteringen (a1)
Euroweg 20
het verbreden van de inrit en het
wijzigen van het talud (a3)
08-05-2019
Lichtpenweg 8 t/m 124
(nu Lichtpenweg 6)
het verbouwen van het pand t.b.v.
de vergunde transformatie naar
wonen (a2)
Ruimtevaart 22
het plaatsen van een
uitbouw/verbinding tussen
2 gebouwen en het wijzigen van een
raam- naar een deurkozijn (a2)
Spacelab 20
het aanbrengen van reclameborden (a1)

1020997
1018850

1020424

1019277
1021063

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:
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• 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).

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.
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.
naam

voorletters geb.datum

besluit
verzonden

Ahmed

F.

11-2-1996

8-5-2019

Bie, de

P.J.

12-8-1979

8-5-2019

Hamdani

N.

10-3-1982

8-5-2019

Mousaoui

C.

00-00-1933

8-5-2019

Orzeszek

L.

12-2-1996

2-5-2019

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 en 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.

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 2. Soesterkwartier/Isselt
DIR/SO/Docsnr.: 5994606
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de
Dollardstraat ter hoogte van nummer 19.
Gebied 6. Randenbroek/Schuilenburg (incl. Stoutenburg-Noord)
DIR/SO/Docsnr.: 5994620
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de
De Vlijtstraat ter hoogte van nummer 17.

Contactinformatie

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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Gebied 7.Vermeer-/Leusderkwartier
DIR/SO/Docsnr.: 5994599
Besloten is, een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de
Robert Kochstraat ter hoogte van nummer 7.
Gebied 12. Vathorst/Hooglanderveen
• DIR/SO/Docsnr.: 5994733
Besloten is, aan de Theodorapolder ter hoogte van nummer 40
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 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.: 5994716
Besloten is, aan de Sparrenboomseberg tegenover nummer 36
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 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.: 5994684
Besloten is, in de Piaamstraat/hoek Weteringkade 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 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.: 5994655
Besloten is, aan Het Veld tegenover nummer 1 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 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.
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.

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 bodem–
bescherming (Wbb).
• Vóór 30 mei 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 6 juni 2019.
Informatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, cluster
Vergunningverlening Bodem en Water, telefoonnummer
030 – 702 3300.
Gebied 6. Randenbroek/Schuilenburg (inclusief Stoutenburg-Noord)
BODEMVERONTREINIGING: REIGERSTRAAT 10
Op 25 maart 2019 is een saneringsplan ontvangen voor de locatie
Reigerstraat 10.
Ontwerp beschikking saneringsplan
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om,
onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan.
U wilt de stukken inzien?
U kunt de melding, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken inzien van 16 mei tot en met 26 juni 2019:
• bij de RUD Utrecht, cluster Vergunningverlening Bodem en
Water, Archimedeslaan 6 in Utrecht, elke werkdag van 9 tot 16
uur, na telefonische afspraak via 030 – 702 3300 en
• bij het gemeentehuis van Amersfoort, receptie, Stadhuisplein 1,
elke werkdag van 9 tot 17 uur.
U wilt reageren?
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp–
besluit en de daarbij behorende stukken tot en met 26 juni 2019
bij de gemeente Amersfoort indienen.
• Schriftelijk: zienswijzen richt u aan het college van burgemeester
en wethouders van Amersfoort, p/a RUD Utrecht, cluster
Vergunningverlening Bodem en Water, Postbus 85242, 3508 AE
UTRECHT.
• Mondeling: via een telefonische afspraak met de RUD Utrecht,
cluster Vergunningverlening Bodem en Water, Postbus 85242,
3508 AE UTRECHT.
U wilt meer weten?
Bel RUD Utrecht, cluster Vergunningverlening Bodem en Water,
telefoonnummer 030 – 702 3300.

Gebied 2. Soesterkwartier/Isselt
KENNISGEVING BODEMSANERING BIRKT 9
Op 2 mei 2019 is bij de gemeente Amersfoort een melding
uniforme sanering ingediend door Milieutechniek ZVS Eemnes
BV. Het betreft een sanering aan de Birkt 9. De uniforme

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
Vergunningenloket Stadhuisplein 1
Uitsluitend op afspraak
ma t/m vr 09.00 - 12.00 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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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

Bisschopsweg (tussen Heiligenbergerweg Riolerings- en herinrichtings-

Uitvoering/hinder

Bijzonderheden

• Fase 1A, Bisschopsweg t.h.v. nr. 220 tot Zwaanstraat,
afgesloten van 5 maart t/m 31 mei 2019.
• Fase 1B, Heiligenbergerweg tot Bisschopsweg t.h.v. nr. 220,
afgesloten van 3 juni t/m 19 juli 2019.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

en Rubensstraat)

werkzaamheden; planning werkzaamheden t/m 27 september
2019

Hart Leusderkwartier

Herinrichting diverse straten;
planning werkzaamheden t/m
28 mei 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.
• Fase 1A + 1B, kruising Leusderweg – Van Campenstraat – Daltonstraat,
afgesloten van 18 maart t/m 27 mei 2019. Verkeer op de Leusderweg kan alleen
richting centrum rijden.
• Fase 4C, Woestijgerweg (tussen Hertenstraat en Bosweg),
afgesloten van 11 maart t/m 29 mei 2019.
• Asfaltwerkzaamheden kruising Leusderweg – Daltonstraat – Van
Campenstraat,
afgesloten voor alle verkeer op donderdag 16 en vrijdag 17 mei.
• Kruispunt Leusderweg wordt van zondag 19 mei 07.00 tot 21.30 uur tijdelijk
opengesteld voor het verkeer dat vanaf de Van Campenstraat komt aanrijden. Dit vanwege het evenement ‘Kika de Berg op’, dat plaatsvindt op de
reguliere omleidingsroute.
• Asfaltwerkzaamheden Everard Meysterweg, Daltonstraat en Van
Campenstraat,
afgesloten op donderdag 23 en vrijdag 24 mei.
• Asfalt- en markeringswerkzaamheden kruising Leusderweg,
afgesloten op maandag 27 en dinsdag 28 mei.

Heideweg – Van Tuyllstraat

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

• Fase 1, Heideweg ter hoogte van Willen Tomassenlaan,
afgesloten van 6 t/m 17 mei 2019.
• Fase 2, Heideweg tussen Willem Tomassenlaan en Sterrebos,
afgesloten van 13 t/m 31 mei 2019.
• Fase 3, Heideweg tussen Sterrebos en Heideweg nr. 29,
afgesloten van 27 mei t/m 21 juni 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.
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