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De Volmolen zoekt een nieuw initiatief

Samen duurzaam
Lees o.a. over een ‘Bewoners
Belevingscentrum’ in Vathorst en de
zomerexpositie in Het Groene Huis
Lees verder > pagina 3

activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur. Nu zoekt de gemeente
een nieuwe bestemming voor het
pand en nodigt u uit.

De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig bijeen. Informatie hierover
vindt u op de pagina(‘s) De Raad.
Lees verder > pagina 4
Bekendmakingen
Vergunningen en andere ofﬁciële
publicaties van de gemeente
Amersfoort.
Lees verder > pagina 6

(Foto; Jose Belgers)
De Volmolen vormt met De Koppelpoort het iconisch beeldmerk van
Amersfoort. Het is waarschijnlijk het meest gefotografeerde plaatje van de
stad. En nu heeft u de kans om met uw maatschappelijke of commerciële
plan te komen voor een nieuwe bestemming van het pand.
De Volmolen is een Rijksmonument
van de gemeente Amersfoort, naast
de Koppelpoort aan Plantsoen 2-4.

Het is jarenlang verhuurd geweest
als woning/atelier en heeft op dit
moment een tijdelijke invulling voor

Ruimte voor uw initiatief?
De gemeente zoekt naar initiatieven
en plannen die levendigheid in dit
gebied brengen en een soort
verbinding kunnen zijn tussen de
oude binnenstad en het gebied
Langs Eem en Spoor. Voor de nieuwe
herbestemming biedt de gemeente
elk initiatief, zowel maatschappelijk
als commercieel, de kans om met
een plan te komen. Heeft u een
mooi plan? Lever dit dan voor
5 september in bij de gemeente.
Eerst even kijken
De gemeente organiseert twee kijkdagen. Op dinsdag 16 juli tussen
16.00 en 18.00 uur en op donderdag
18 juli tussen 19.00 en 21.00 uur

kunnen serieus geïnteresseerden
een kijkje komen nemen in het pand.
Tot 5 september de tijd
Initiatiefnemers hebben tot uiterlijk
5 september de tijd om een uitgewerkt
plan in te dienen. Daarna worden de
drie beste, passende initiatieven
gekozen. Die drie geselecteerde
initiatiefnemers werken vervolgens
hun plan uit en bespreken dit met
omwonenden en belanghebbenden.
Voor 1 november wil de gemeente
de nieuwe initiatiefnemer gevonden
hebben.
Meer informatie
Informatie over De Volmolen, een
beschrijving van de procedure en
het aanmeldformulier zijn te vinden
op www.amersfoort.nl/volmolen.
De gemeente nodigt iedereen met
een goed idee uit om mee te doen.

Beperking gegevensverstrekking (geheimhouding)

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?
De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners
bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een
rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen
of om uitkeringen te verstrekken. Dat bijhouden van persoonsgegevens
doet de gemeente in de BRP (Basisregistratie Personen). De BRP bevat
gegevens over alle inwoners van Nederland.
Het bijhouden van persoonsgegevens
is een taak van de gemeenten die
geregeld is in de Wet BRP. Gemeenten
wisselen onderling persoonsgegevens
met elkaar uit, bijvoorbeeld als u
naar een andere gemeente verhuist.
Organisaties als de Belastingdienst
en pensioenfondsen maken ook
gebruik van uw gegevens omdat zij
die nodig hebben voor het uitvoeren
van hun taken. Ook het verstrekken
of uitwisselen van persoonsgegevens
uit de BRP is geregeld in de Wet BRP.
Privacy
Uw gegevens worden goed beschermd
met een elektronisch beveiligd netwerk.
U kunt uw gegevens bekijken op de
website MijnOverheid.
Niet iedereen kan zomaar uw
persoonlijke gegevens bij de
gemeente opvragen. In de wet BRP
en de gemeenteverordening BRP
is vastgesteld wie welke gegevens
mogen raadplegen, wie dat niet
mogen en wie dat onder bepaalde
voorwaarden mogen doen. De
gemeente verstrekt uw persoonlijke
gegevens in elk geval nooit aan
commerciële bedrijven en particulieren.
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Er kunnen bijzondere redenen zijn
waarom u uw persoonsgegevens
geheim wilt houden voor bepaalde
instanties, bijvoorbeeld als u lastiggevallen wordt. U heeft hier recht
op. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente,
voorkomt u dat bijvoorbeeld
niet-commerciële bedrijven of
instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder
uw toestemming krijgen.
Omdat de geheimhouding van uw
gegevens niet in alle gevallen
mogelijk is, wordt formeel niet
gesproken van geheimhouding,
maar van verstrekkingbeperking.
Wie wel?
Overheidsinstanties hebben uw
persoonlijke gegevens nodig om
hun wettelijke of maatschappelijke
taak uit te voeren. Dit geldt ook voor
een aantal aangewezen derden. Voor
hen kunnen uw gegevens niet geheim gehouden worden. Denk aan:
• gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
• de sociale verzekeringsbank
• notarissen en gerechtsdeurwaarders
• pensioenfondsen
• verzekeraars

Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt
welke instanties bevoegd zijn om
uw gegevens te raadplegen. Ook de
gemeente kan instanties aanwijzen
die uw gegevens mogen raadplegen.
Dat is vastgelegd in de verordening
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Amersfoort 2014.
Wanneer uw verzoek tot beperking
gegevensverstrekking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens is
goedgekeurd, wordt dit in de BRP
geregistreerd. Als andere instanties
dan eerder genoemd, of particuliere
personen verzoeken om verstrekking
van uw gegevens wordt dit in principe
geweigerd.
Uitzonderingen
Sommige instanties of personen
hebben geen wettelijke status van
overheidsinstantie of aangewezen
derde, maar moeten toch een
wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en
curatoren. Als zij om uw gegevens
vragen terwijl uw verzoek tot
geheimhouding is geregistreerd,
moet de gemeente een afweging
maken tussen uw belang en het
algemeen belang van de aanvrager.
Daarbij wordt gekeken of de
gevraagde gegevens wel nodig zijn
voor het doel, of de gegevens niet
op een andere manier kunnen
worden verkregen en of uw privacy
niet onevenredig wordt geschaad.
Als de gemeente, ondanks uw

verzoek tot geheimhouding, toch
van plan is de gegevens te verstrekken,
zal dit schriftelijk aan u worden
gemeld. U kunt dan eventueel
bezwaar maken.
Hoe vraag ik beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) aan?
Digitaal
Met het formulier dat u via onze
website invult kunt u digitaal het
verzoek aanvragen. Ga daarvoor
naar www.amersfoort.nl en vul als
zoekterm Geheimhouding
persoonsgegevens in. Inloggen met
DigiD is hierbij verplicht. Als u uw
aanvraag digitaal indient, krijgt u
een bevestiging via het e-mailadres
dat u heeft ingevuld.

moet u uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Wij adviseren u een
afspraak te maken bij Burgerzaken.
Dat kan online via de website
of door te bellen naar 14 033. U
wordt dan op de afgesproken tijd
geholpen.
Van maandag tot en met vrijdag
kunt u van 9.00 tot 12.00 uur ook
zonder afspraak bij Burgerzaken
terecht. Houd dan wel rekening met
wachttijden.
Een verzoek beperking gegevensverstrekking (geheimhouding) geldt
voor één persoon. Wilt u voor uw
gehele gezin beperking gegevensverstrekking (geheimhouding)
aanvragen dan moet er per persoon
een verzoek worden gedaan. Voor
iemand jonger dan 16 jaar moet het
verzoek ingediend worden door
ouders of verzorgers.
Het verzoek wordt binnen vier
weken in de BRP verwerkt. U
ontvangt daarvan bericht.

Aan de balie
U kunt aan de balie van de afdeling
Burgerzaken verzoeken om beperking
gegevensverstrekking (geheimhouding)
van uw persoonsgegevens. Hiervoor

Andere privacyrechten
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
van kracht. Die geeft mensen meer
rechten wat betreft gebruik van persoonsgegevens door instanties. In
de privacyverklaring van de gemeente
(www.amersfoort.nl/privacy) kunt u
lezen hoe u een verzoek tot inzage,
aanpassing en verwijdering van uw
persoonsgegevens kunt aanvragen.
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ZomerPretPas voor alle basisschoolleerlingen
Met de ZomerPretPas kunnen Amersfoortse kinderen van 4 tot en met 12 jaar
tijdens de hele zomervakantie deelnemen aan sportieve, creatieve en avontuurlijke
activiteiten. Gratis of met korting.
Meer dan 15.000 kinderen op meer dan
50 scholen krijgen dit jaar via school de
derde editie van de ZomerPretPas. Deze
ZomerPretPas is een boekje in paspoortvorm waarmee kinderen van 4 tot en
met 12 jaar zes weken lang door de hele
stad en iets daarbuiten mee kunnen
doen aan leuke zomeractiviteiten. De
activiteiten zijn gratis of met korting.
Hoe kom je aan de ZomerPretPas?
Vanaf maandag 15 juli krijgen de kinderen
de ZomerPretPas van hun eigen juf of
meester. Amersfoortse kinderen die buiten
Amersfoort op school zitten kunnen

een ZomerPretPas aanvragen door een
e-mail te sturen naar
info@zomerpretpas.nl.
Zes weken lang activiteiten
Elke vakantieweek, van 20 juli tot en
met 1 september 2019, kunnen kinderen
zelf kiezen aan welke zomeractiviteiten
zij willen meedoen. Na aﬂoop van elke
activiteit krijgen zij een stempel achterin
hun ZomerPretPas. Dit jaar is het thema
de ruimte. De zomeractiviteiten zijn
ingedeeld in vijf planeten: Sportplaneet,
Natuurplaneet, Creatiefplaneet, Ontdekplaneet en Smulplaneet.

De ZomerPretPas is een initiatief van
stichting KliederBoel en wordt mogelijk
gemaakt door subsidie van IndeBuurt033
van gemeente Amersfoort en door
lokale ondernemers en sportverenigingen
in alle wijken van de stad. Denk aan
organisaties zoals de SRO, ABC
Amersfoort, Kunstbrouwerij, Het Groene
Huis, Spofﬁn, Medialab, Herman van
Veen Art Center, Superfun en alle basisscholen in Amersfoort.
Meer informatie
Meer weten over de ZomerPretPas? Kijk
eens op www.zomerpretpas.nl,
Facebook of Instagram.

Wegwerkzaamheden
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

Binnenstad

Rioleringswerkzaamheden

• Appelmarkt – Havik afgesloten wo 10 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Kerkstraat – Muurhuizen
afgesloten wo 10 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Lavendelstraat, Achter Het Oude Stadhuis en Krommestraat
afgesloten ma 15 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Bloemendaalsestraat
afgesloten wo 17 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Muurhuizen (nr. 207 – 239)
afgesloten do 18 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Muurhuizen (nr. 41 – 121), Nieuwstraat en Stovestraat
afgesloten ma 22 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Muurhuizen (nr. 25 – 39)
afgesloten di 23 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Kortegracht, Schelvissteegje, Muurhuizen (nr. 1 – 23) en Scherbierstraat
afgesloten wo 24 juli van 7.30 tot 17.00 u
• Scherbierstraat
afgesloten do 25 juli van 7.30 tot 17.00 u

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Bisschopsweg (tussen
Heiligenbergerweg en Rubensstraat)

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

• Fase 1B, kruising Heiligenbergerweg/Bisschopsweg,
afgesloten van 17 juni t/m 2 augustus
• Fase 1B, Heiligenbergerweg tot Bisschopsweg t.h.v. nr. 220,
afgesloten van 17 juni t/m 2 augustus
• Fase 2A + 2B, Bisschopsweg vanaf kruispunt Zwaanstraat tot Rubensstraat
afgesloten van 23 juli t/m 14 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

8 t/m 12 juli 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Asfaltwerkzaamheden
Coelhorsterweg (tussen
Bunschoterstraat N199 en Malesluispad)
Heideweg – Van Tuyllstraat

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

• Fase 4, Heideweg tussen nr. 29 en nr. 23,
afgesloten van 24 juni t/m 26 juli 2019.
• Fase 5, Heideweg tussen nr. 23 en Veenweg,
afgesloten van 22 juli t/m 16 augustus 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.

Nijverheidsweg-Noord (tussen
Industrieweg en Zwaaikom, in de
richting Industrieweg)

Riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden

15 juli 07.00 u tot 16 juli 18.00 u

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Operaweg (tussen Ariaweg en Verdiweg)

Asfaltwerkzaamheden

22 juli en 23 juli 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Randenbroekerweg

Riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden; planning
werkzaamheden t/m 26 juli 2019.

Fase 3, Randenbroekerweg niet bereikbaar vanaf de Jacob Obrechtstraat en
Mendelssohnstraat,
afgesloten van 8 t/m 26 juli 2019.

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Rijpstraat

Wegwerkzaamheden

24 juni t/m vr 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.

Slaagseweg (tussen Malesluispad en
Slaagseweg 41)

Asfaltwerkzaamheden

15 juli t/m 2 augustus 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Van Randwijcklaan (tussen
Trekvogelweg en Zangvogelweg)

Rioleringswerkzaamheden

11, 12 en 15 t/m 19 juli dagelijks van 7.00 tot 19.00 u

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Waarwijckstraat

Wegwerkzaamheden

17 juni t/m 19 juli 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Vragen aan de gemeente?
Amersfoort heeft Antwoord ©
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Groen en Gezond uitje voor middelbare scholen
CNME Amersfoort organiseert al jaren ‘het veldwerk biologie’ voor het
voortgezet onderwijs. Tijdens het veldwerk doen leerlingen verschillende
opdrachten, waarbij ze belevingsgericht leren. Veel zintuigen worden
aangesproken. De leerlingen ruiken, voelen, horen en zien. Er zijn opdrachten
over bomen, waterdieren en waterplanten, bodemdieren, bloemen, planten,
vogels, het voedselweb en regenwormen.
De sectie biologie van Mavo Muurhuizen, Gido,’t Hooghe Landt hebben
nu in samenwerking met GGD en
CNME Amersfoort nieuwe opdrachten
ontwikkeld gericht op voeding en
bewegen. Het ontwikkelde lesmateriaal is vrij beschikbaar bij het
CNME Amersfoort.

Leerlingen ’t Hooghe Landt proeven zelfgemaakte roerei met duizendblad
(Foto Jose Belgers)

Nieuwe opdrachten
Er zijn drie leuke opdrachten
ontwikkeld. Een van de opdrachten
is gericht op eetbare natuur. Leerlingen zoeken eetbare wilde planten
en gaan daarna aan de slag met
het verwerken in een recept. Er is de
‘Smoothie Battle’ waar leerlingen
meer leren over verschillende soorten
groenten en fruit. In groepjes gaan
aan de slag om de lekkerste en
gezondste smoothie te maken. Ook

is er de opdracht ‘Daily Mile’. Hierbij
verdiepen leerlingen zich in
voedingswaarden, bewegen en
verbranding. Leerlingen proberen in
15 minuten zo ver mogelijk te
rennen/lopen om daarna aan de
slag te gaan met de begrippen BMI,
snelheid, energiebalans en verbranding. Dit geeft hen meteen inzicht
in de relatie tussen voeding en
bewegen.
Meer informatie
De opdrachten kunnen naar wens
worden aangepast of aangevuld.
Met de losse opdrachten kan een
docent heel eenvoudig een
programmaboekje samenstellen.
Meer info bij Magda Fafara van
CNME Amersfoort, e-mailadres:
ma.fafara@amersfoort.nl

Bewoners Belevingscentrum
in Vathorst geopend

Met als motto ‘Lekker naar
buiten!’ kunnen alle scholen in
het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen
voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles
op het gebied van voeding.
De tweede ronde van de subsidie
Jong Leren Eten voor scholen
gaat open op 2 september 2019.
Meer informatie is te vinden op
www.jonglereneten.nl

Vrijdag 19 juli, 9.00 - 16.00 uur
Coöperatie 033GROEN: proeftuin Isselt meewerkdag
Locatie: start aan picknickbank;
tegenover Nijverheidsweg-noord
118
Info: Edgar van Groningen,
033GROEN-makelaar:
post@033groen.nl,
www.033groen.nl

In het belevingscentrum zijn tastbare voorbeelden wat er in huis gaat
veranderen als een huis aardgasvrij, energievriendelijk en comfortabel
wordt. In het Bewoners Belevingscentrum kan een persoonlijk gesprek worden
ingepland. Na het gesprek ontvangt men een gratis klimaatplan. In dit
klimaatplan worden de kosten voor de woning in de komende 20 of 30 jaar
geschetst.
Het Bewoners Belevingscentrum is te vinden aan Wouda 13, in het pand van
de Rabobank vestiging Vathorst. Meer informatie is te vinden op
www.klimaatmissienederland.nl

Zomer expositie: Sanne gaat circulair
Steeds meer mensen zoeken naar manieren om hun negatieve impact op
de aarde te verkleinen. Speciaal voor hen organiseert het Centrum voor
Natuur en Milieueducatie deze zomer de expositie ‘Sanne gaat circulair’.
Een expositie met leuke, praktische tips en inspirerende initiatieven. Want
als je weet waar je de meeste negatieve impact hebt, kun je die eenvou
diger omzetten in een positieve bijdrage.
Sanne is een ﬁctieve Amersfoortse
vrouw die geniet van haar leven in
Amersfoort, terwijl ze zich toch ook
zorgen maakt over de negatieve
impact die wij als mensen hebben
op onze planeet. Aan de hand van
eenvoudige stappenplannetjes als
de piraminder en de keuzeboom,
ontdekt ze wat haar eerste stappen
op weg naar minder impact gaat
zijn. De expositie is aangevuld met
leuke ﬁlmpjes, creatieve activiteiten
en spelletjes, en is daardoor
geschikt voor alle leeftijden.
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Het programma Jong Leren Eten
wil scholen en de kinderopvang
stimuleren om kinderen en
jongeren in aanraking te laten
komen met informatie en activiteiten over voeding. Op deze
manier leren jongeren over
gezonde voeding en het maken
van duurzame keuzes.

Kalender

Afgelopen vrijdag 5 juli opende Klimaatmissie Nederland het Bewoners
Belevingscentrum in Amersfoort.

Deze zomervakantie is in Het Groene Huis de expositie ‘Sanne gaat circulair’

Voor scholen:
programma
Jong Leren Eten

Het Groene Huis op Landgoed Schothorst. Kijk voor meer informatie op
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sanne .

Zondag 21 juli, 14.00 – 16.00 uur
IVN-Natuurexcursie: ‘rondom
het Heiligenbergerbeekdal’
Locatie: start bij parkeerplaats
Gasthuislaan naast het voormalig Elisabeth ziekenhuis
en tegenover sportvelden van
Voetbalvereniging CJVV

Deelname is gratis en Geschikt
voor rolstoelgebruikers.
Honden kunnen niet mee.
Aanmelden en info:
natuurexcursies@ivnamersfoort.nl
Zondag 21 juli t/m 1 september
Zomerexpositie ‘Sanne gaat
circulair’ in Het Groene Huis
Info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sanne

De expositie is te bekijken van 22
juli tot en met 1 september 2019 in
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Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Agenda De Raad dinsdag 16 juli

Fracties aan het woord

Actualiteitenraad - 19.00 uur (Raadzaal)

Hoogbouwvisie Amersfoort

Informatie

Raadsleden stellen vragen over actuele zaken aan het college
van burgemeester en wethouders. Aangemelde onderwerpen
worden uiterlijk dinsdagochtend 16 juli bij het agendapunt op
de website geplaatst.
De Actualiteitenraad is live te volgen en terug te kijken via de
website http://amersfoort.notubiz.nl.

Het Besluit - 19.15 uur (Raadzaal)

Het Besluit begint zodra de Actualiteitenraad is afgelopen.
Als er geen onderwerpen zijn aangemeld voor de Actualiteitenraad, dan begint Het Besluit om 19.00 uur.
1. Vaststelling agenda
Besluit zonder debat, met moties en amendementen
2. Parkeerverordening 2019-II en Verordening
Parkeerbelastingen 2019-II
De Verordening Parkeerbelastingen en de Parkeerverordening
vormen de grondslag voor het heffen van parkeerbelastingen
(vergunningen en tarieven voor maaiveldparkeren) en voor
de grenzen van de gebieden waar vergunningparkeren en
betaald parkeren geldt. Als de nieuwe verordeningen worden
vastgesteld, wordt de invoering van het vergunningparkeren
in de twee voorgestelde uitbreidingsgebieden in het Berg- en
Vermeerkwartier formeel geregeld.
Besluitvorming Kadernota 2020-2023
3. Kadernota 2020-2023
De raad wordt gevraagd de Kadernota 2020-2023 vast te stellen.
In de kadernota zijn de ambities en prioriteiten van het college
voor de komende jaren opgenomen. De kadernota geeft
richting aan het opstellen van de meerjarenbegroting die in
het najaar aan de raad wordt aangeboden.
De raad ging op 9 juli over de kadernota in gesprek tijdens de
Algemene Beschouwingen en het Kaderdebat. Toen kondigden
de elf fracties ook hun moties (opdrachten aan het college)
en amendementen (wijzigingen in het raadsvoorstel) bij de
verschillende onderwerpen van de kadernota aan. U leest in
de terugblik op Het Besluit (in De Stad Amersfoort van 24 juli)
of de raad de Kadernota 2020-2023 heeft vastgesteld en welke
moties en amendementen daarbij zijn aangenomen.
Besluit met debat
4. Hoogbouwvisie Amersfoort
De raad wordt gevraagd de Hoogbouwvisie vast te stellen en
daarnaast de Amersfoortse hoogbouwladder met de hoogbouwcontour als afwegingskader vast te stellen. Deze hoogbouwvisie bevat een beeld van waar de gemeente hoogbouw
wil aanmoedigen, waar ze geen hoogbouw wil en waar ze
voorzichtig met hoogbouw is. Hoogbouw moet hierbij altijd
waarde toevoegen. De afweging of en hoe hoogbouw op een
plek kan, blijft maatwerk en zal per locatie beoordeeld
worden met de hoogbouweffectrapportage (HER).
Besluiten zonder debat, met moties en amendementen
5. Start uitvoering maatregelen door intensivering en
versnelling van de transformatie sociaal domein
In de periode november 2018 – maart 2019 heeft KPMG een
onderzoek uitgevoerd naar toenemende kosten van zorg en
ondersteuning in Amersfoort en de verwachte effecten van
de voorgestelde maatregelen om deze te doen afnemen. Het
rapport van KPMG en de daaruit voortkomende maatregelen
heeft het college met de raad in een viertal bijeenkomsten
besproken. De raad wordt nu gevraagd voor 2019 € 1 miljoen
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te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein voor de uitvoering
van de maatregelen.
6. Huisvesting Middeninkomens
In Amersfoort is veel vraag naar woningen voor middeninkomens. Om te zorgen dat er meer woningen voor het
middensegment komen, wordt de raad nu voorgesteld een
aantal maatregelen vast te stellen. Deze voorzien er o.a. in
dat bij de ontwikkeling van 20% woningen in het middensegment
wordt gezorgd voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding en
voor de instandhouding van de woningen binnen het
middensegment.
Besluiten zonder debat
7. Ontwikkeling Langs Eem en Spoor
Het gebied Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf verschillende
gebieden: Wagenwerkplaats-Oost, Trapezium, Eemplein, De
Nieuwe Stad en Kop van Isselt. De raad wordt gevraagd het
college opdracht te geven om deze gebieden in samenhang te
ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de
bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Het
voorstel is verder om het gebied vorm te geven aan de hand
van de volgende vijf thema’s: hoogstedelijke identiteit met
een eigen karakter, passende woon- en werkmilieus in verbinding
met de omliggende wijken, groene en leefbare openbare
ruimte, mobiliteit (bereikbaarheid en parkeren) en duurzaamheid.
8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen optoppen
Hogeweg 25 (gebouw Eemside)
Op 8 november 2018 is door Cityside Appartments een
omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van
twee extra bouwlagen bovenop het reeds bestaande
gebouw (Eemside) aan de Hogeweg 25 (voor de bouw van
16 appartementen). De raad wordt nu gevraagd om hiervoor
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.
9. Verordening gesloten bodemenergiesystemen
Amersfoort 2019
In een aantal gebieden in Amersfoort waar binnenstedelijke
verdichting plaatsvindt, is of wordt veel drukte in de ondergrond verwacht. Op grond van het Besluit bodemenergiesystemen wordt de raad nu voorgesteld een gemeentelijke
verordening vast te stellen waarmee interferentiegebieden
worden aangewezen, zodat bodemenergiesystemen beter op
elkaar worden afgestemd. Een interferentiegebied is een
afgebakend gebied waar een vergunningplicht geldt voor
gesloten bodemenergiesystemen en niet langer een
meldingsplicht.
10. Onteigening Westelijke Ontsluiting II
Dit is een voorstel om de administratieve onteigeningsprocedure op te starten zodat de gemeente Amersfoort kan
beschikken over het eigendom van een (deel van een) onroerende zaak, vrij van rechten en lasten. Dit is nodig voor de
(gedeeltelijke) uitvoering van het bestemmingsplan Westelijke
Ontsluiting (aanleg Westelijke Ontsluiting).
11. Uitvoering verstrekken saneringskredieten uit
Herstructureringsfonds
Op 19 februari is in de raad het nieuwe beleidsplan voor de
integrale schuldhulpverlening vastgesteld. Een van de speerpunten in dit beleidsplan is een Herstructureringsfonds voor
het verstrekken van saneringskredieten bij problematische
schulden. Op grond van de Wet op het ﬁnancieel toezicht
wordt de raad nu voorgesteld om Stadsring 51 aan te wijzen
als bank voor het verstrekken van saneringskredieten.

Op dinsdag 16 juli besluit de gemeenteraad over het
raadsvoorstel Hoogbouwvisie Amersfoort. Deze hoogbouwvisie bevat een beeld van waar de gemeente
hoogbouw wil aanmoedigen, waar ze geen hoogbouw
wil en waar ze voorzichtig met hoogbouw is. De afweging
of en hoe hoogbouw op een plek kan, blijft maatwerk
per locatie. De fracties GroenLinks en CDA over de
hoogbouwvisie.
GroenLinks: “Om de woningnood te bestrijden bouwen
we veel nieuwe huizen in Amersfoort. Als GroenLinks
zetten we liever in op extra huizen in de bestaande stad
(verdichting) dan op bouwen in het groen aan de
randen van de stad. Niet alleen om het groen te sparen,
maar ook omdat in de bestaande stad voorzieningen als
scholen, winkels en het station al op loop- en fietsafstand aanwezig zijn. Dat maakt het aantrekkelijk om de
fiets of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van
de auto. Zo creëren we een aantrekkelijke en levendige
stad waarin mensen op een prettige manier met
elkaar samenleven en waarin alle noodzakelijke voorzieningen binnen handbereik zijn. Hoogbouw is hierbij een
belangrijk middel, maar mag nooit een doel op zich zijn.
Hoogbouw kan niet overal en moet altijd met verstand
gebeuren. De hoogbouw visie biedt
daarvoor de uitgangspunten en kan
daarom rekenen op onze steun.”
CDA: “De Randstad groeit tegen de klippen op. De
woningmarkt staat onder druk met als gevolg lange
wachtlijsten voor huur en stijgende huizenprijzen bij
koop. Wij moeten veel bouwen om de woningnood aan
te pakken, ook in Amersfoort. De hoogbouwvisie geeft
aan dat we voorzichtig met hoogbouw omgaan. Er zijn
strakke richtlijnen waar en tot welke hoogte gebouwd
mag worden. Het is goed dat de stad zo’n kader krijgt
waar eerst verkend wordt wat mogelijk is en dat er per
geval gekeken wordt naar het effect op de wijk en op de
stad. Wij willen als CDA de groei van Amersfoort binnen
de huidige bebouwde kom en rode contour opvangen
met behoud van de ecologische zones, open weilanden, en
historische karakter van de binnenstad, dorpen en
Eemkade. Dit betekent dat de hoogbouwvisie wat ons
betreft geen startschot is voor een hele serie wolkenkrabbers. En dat hoogbouw in Amersfoort met
beleid wordt toegepast, met bijbehorende participatie om meer
mensen te herbergen én om onze
stad leefbaar en groen te houden.”

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

De agenda kan nog wijzigen. De actuele versie en de
vergaderstukken vindt u op http://amersfoort.notubiz.nl.
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Terugblik op Het Besluit van 2 juli
Tijdens de raadsvergadering van 2 juli gaf de raad een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af zodat nu een omgevingsvergunning kan worden afgegeven voor het realiseren van een zonnepark aan de Maatweg. Ook ging de raad akkoord
met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening waardoor magneetvissen verboden wordt. Hieronder een terugblik op Het Besluit.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019
De raad stelde een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vast waarbij het beleid op maatschappelijk verantwoord inkopen meer centraal komt te staan. De duurzaamheidsopgave van de stad is een belangrijk uitgangspunt
geweest bij het formuleren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de
gemeente vanuit de inkoopvraag marktpartijen aanmoedigt
en uitnodigt tot het leveren van duurzame en innovatieve
producten (de SP stemde tegen: de partij is het eens met de
inhoud maar vindt dat ﬁnanciële onderbouwing ontbreekt).
Stedenbouwkundig plan Vreekampgarage
Schoonderbeek BV, eigenaar van de voormalige Vreekampgarage aan de Meridiaan 14, is van plan om het huidige pand
te slopen en op deze plek 30 woningen te ontwikkelen. De
raad stelde het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de Vreekampgarage vast (allen voor). Dat betekent
dat het college het plan als toetsingskader gaat hanteren voor
het uit te werken bestemmingsplan en bouwplan. Het stedenbouwkundig plan bevat speciﬁeke randvoorwaarden. Het
gebouw krijgt bijvoorbeeld verschillende bouwhoogtes tussen
de drie en vijf bouwlagen en in ieder geval 70% van de woningen
moet in het middenhuursegment of middenkoopsegment
ontwikkeld worden.
De SP en Amersfoort2014 dienden bij het raadsvoorstel de
motie Méér sociale huurwoningen waar dat kan in. De fracties
willen dat het college zich maximaal inzet om te zorgen dat
bij bouwplannen in buurten met relatief weinig sociale huur,
meer dan 35% sociale huurwoningen wordt gebouwd.
Deze motie werd aangenomen met 29 stemmen voor (D66,
GroenLinks, CDA, Amersfoort2014, SP, BPA, PvdA, DENK, Lijst
Molenkamp) en 10 stemmen tegen (VVD, ChristenUnie).
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark
Maatweg
Op 22 maart 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het realiseren van een zonnepark aan de Maatweg. Deze
aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig dat de raad
een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Het
raadsvoorstel werd aangenomen met 31 stemmen voor (D66,
VVD, GroenLinks, CDA (Engbers, De Smit, De van der Schueren)
ChristenUnie, Amersfoort2014, PvdA, DENK) en 8 stemmen
tegen (CDA (Van Koningsveld, Noortman-Nieuwendijk,
Paffen-Zeenni), SP, BPA, Lijst Molenkamp). Waarom het CDA
verdeeld stemde: het CDA is voor duurzaamheid en het
dubbel gebruiken van ruimte, maar ook voor het behoud van
natuur en landschapsbeleving.
Bij dit raadsvoorstel werden de volgende moties ingediend:
DENK, Amersfoort 2014 en GroenLinks dienden de motie
Ecologisch zonneveld Maatweg in. Zij verzoeken het college
onder andere het zonnepark ecologisch in te richten, nestkasten

en insectenhotels te plaatsen en een wandelpad of route aan
te leggen voor bezoekers. De motie werd unaniem aangenomen.
Amersfoort2014, SP, D66 en CDA dienden de motie Zonnepanelen: het dak op! in. De fracties constateren dat Amersfoort
de duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk niet haalt, dat er
veel dakoppervlak nog niet benut wordt voor het opwekken
van duurzame energie en er wel groen opgeofferd wordt voor
het opwekken van duurzame energie. Daarom verzochten de
fracties het college om een selectie te maken van minimaal
tien daken van (bedrijfs)hallen binnen de gemeente Amersfoort met een dakoppervlak >4000m2 per gebouw waar nog
geen zonnepanelen op geplaatst zijn en voor deze gebouwen
te analyseren waarom er nog geen zonnepanelen aanwezig zijn
en aan te geven welke maatregelen getroffen moeten worden
om dit wél mogelijk te maken. De motie werd unaniem aangenomen.
SP, PvdA, D66, CDA, VVD en ChristenUnie dienden de motie
Zonneparkeren in. De fracties verzoeken het college o.a. om te
inventariseren hoeveel m2 parkeerplaatsen (bij bouwmarkten
en dergelijke) in Amersfoort geschikt is voor overkappingen
met zonnepanelen en wat de potentiele energieopbrengst
is. Het is niet de bedoeling elke parkeerplaats in Amersfoort
te inventariseren, maar alleen de grote parkeerterreinen. Het
past niet in de historische binnenstad. De motie werd
unaniem aangenomen.
Startnotitie bestemmingsplan Zangvogelweg 140
Medio 2016 is het pand aan de Zangvogelweg 140 gekocht
door een ontwikkelaar, die vervolgens het initiatief heeft
genomen om het bestaande gebouw te slopen en er woningen
te realiseren. Dat is in strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Dat betekent dat er een nieuw bestemmingsplan Zangvogelweg 140 moet worden opgesteld. De
raad heeft de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling
vastgesteld op 19 februari 2019. De raad stelde de startnotitie
bestemmingsplan Zangvogelweg 140 vast (allen voor).
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen
van het gebruik van een bijbehorend bouwwerk naar een
zelfstandige woning op Soesterweg 156A en het tegelijkertijd
legaliseren van een gerealiseerde uitbreiding van het
bijbehorend bouwwerk
Op 10 juni 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De omgevingsvergunning is nodig om het gebruik van
het bouwwerk te wijzigen naar dat van een zelfstandige
woning en de uitbreiding te legaliseren. De raad verleende een
verklaring van geen bedenkingen (allen voor).
Bekrachtiging geheimhouding ﬁnanciële bijlagen 9 t/m 11 bij
peiling Resultaten variantenstudie toekomst stadhuis
De raad bekrachtigde geheimhouding zodat de ﬁnanciële
bijlagen 9 t/m 11 bij de Ronde peiling Resultaten variantenstudie
toekomst stadhuis onder geheimhouding aan de raad worden
verstrekt. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan

totdat de raad deze opheft (allen voor).
Bekrachtigen geheimhouding bijlage 4 en 5 behorend bij
raadsvoorstel ‘Onteigening Westelijke Ontsluiting’ en
collegebesluit ‘Verzoek aan de Kroon tot onteigening ter
uitvoering van bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting’
De raad bekrachtigde geheimhouding zodat bijlage 4 en 5 bij
het raadsvoorstel ‘Onteigening Westelijke Ontsluiting’ en
collegebesluit ‘Verzoek aan de Kroon tot onteigening ter
uitvoering van bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting’
onder geheimhouding aan de raad worden verstrekt. De
verplichting tot geheimhouding blijft bestaan totdat de raad
deze opheft (SP, BPA en Lijst Molenkamp stemden tegen).
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort
(APV) 2019
De laatste weken is er een toenemende interesse in magneetvissen. Dit levert risico’s op voor de openbare orde en veiligheid. Er is op dit moment geen mogelijkheid om hiertegen op
te treden en dit is wel zeer wenselijk: het risico op lichamelijk
letsel en zelfs de dood voor visser en/of omstanders is groot.
Daarnaast is er aanzienlijke kans op materiële schade aan
bijvoorbeeld gebouwen. De raad ging akkoord met vaststellen
van een wijziging in de APV 2019, waardoor magneetvissen
verboden wordt en ertegen kan worden opgetreden (de BPA
stemde tegen: de fractie vindt dat een verbod niet helpt tegen
ongelukken met gevaarlijke munitie en vroeg de wethouder de
tekst van de APV terug te halen en het vissen met magneten
en dreggen op munitie te verbieden).

Jaarstukken 2018
Vaststellen Jaarstukken 2018
De Jaarstukken 2018 bestaan formeel gezien uit het Jaarverslag 2018 (waarin beleidsmatig verantwoording wordt afgelegd
over de doelen en resultaten) en de Jaarrekening 2018 (waarin
ﬁnancieel verantwoording wordt afgelegd over of de gemeente
bij het behalen van die doelen binnen de ﬁnanciële kaders
gebleven is). De raad stelde de Jaarstukken vast (allen voor).
Bestemming Rekeningresultaat 2018
Uit de Jaarrekening 2018 blijkt dat € 28,7 miljoen niet is uitgegeven. Voor een deel daarvan doet het college voorstellen om
het direct weer in 2019 te bestemmen: of aan activiteiten, of
door te storten in reserves. Daarnaast stelt het college voor
om voor € 9,4 miljoen geld uit de reserves te halen. Alles bij
elkaar optellend zorgt dit ervoor dat er € 10,2 miljoen beschikbaar is voor het uitvoeren van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Het raadsvoorstel werd met inachtneming van de
onderstaande aangenomen amendementen aangenomen (de
SP stemde uit principe tegen).
De PvdA diende bij het raadsvoorstel het amendement Pilot
buurtmobiel in. De fractie constateert dat de pilot buurtmobiel
nog niet is uitgevoerd en wil dat het geld ook in 2019
behouden blijft voor de pilot. De fractie heeft daarom voorgesteld een bedrag van € 50.000,- daarvoor te bestemmen. Dit
amendement werd aangenomen met 27 stemmen voor (D66,
GroenLinks, CDA, Amersfoort2014, SP, PvdA, DENK, Lijst
Molenkamp) en 12 stemmen tegen (VVD, ChristenUnie, BPA).
GroenLinks, D66 en PvdA dienden het amendement Verduurzaming vervoersmiddelen in. Zij willen het overschot van
€ 108.000,- van de subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch
vervoer overhevelen naar 2019 en 2020. Dit amendement
werd aangenomen met 25 stemmen voor (D66, GroenLinks,
ChristenUnie, Amersfoort2014, SP, PvdA, DENK, Lijst Molenkamp) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, BPA).
Advies auditcommissie naar aanleiding van Dag van de
Jaarstukken 2018
De Auditcommissie heeft een advies opgesteld bij de Jaarstukken
2018. De raad nam de aanbevelingen zoals geformuleerd
in het advies over (allen voor). Lees het advies onder het
agendapunt op www.amersfoort.notubiz.nl.
Motie
Calisthenicsparken (PvdA, VVD, GroenLinks): de fracties vinden
dat infrastructuur in de stad moet uitnodigen om te sporten.
Er zijn steeds meer beoefenaars van calisthenics (ﬁtnessoefeningen in de buitenlucht) en te weinig calisthenicsparken
in Amersfoort. Daarom verzochten de fracties het college om
een bedrag van € 100.000 te reserveren uit het sportbudget
om het aantal parken uit te breiden en zo goed mogelijk te
spreiden in de stad. De motie werd verworpen met 22 stemmen
tegen (D66, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014, BPA en
DENK) en 17 stemmen voor (VVD, GroenLinks, SP, PvdA, Lijst
Molenkamp).

(foto: Annemoon van Hemel)
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Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de bestuurlijke stukken, het verslag en de
video-opname van Het Besluit vindt u via de website
http://amersfoort.notubiz.nl.
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1. Binnenstad

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

6

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

SOORT VERGUNNING

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

REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP

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

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

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

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

MEER INFORMATIE

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

Meer weten over deze vergunningen?

Burgemeester de Widtstraat 5 133
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Burgemeester Brouwerplantsoen
het houden van het evenement
‘Kannen en Kruiken’ van
8 t/m 11 augustus 2019 (h)
Groenmarkt 8
het wijzigen van het horecapand (i1)
Hellestraat 17
het wijzigen van het gebruik van de
eerste verdieping t.b.v. zelfstandige
woningen en het vervangen van de
kozijnen in de voorgevel (a2)
Kamp t.h.v. nr. 16
het tijdelijk plaatsen van een
hoogwerker en een vaste steiger van
3 t/m 17 juli 2019 (c)
Lieve Vrouwekerkhof
het houden van een muziekevenement
op 13 en 14 juli 2019 (h)
Muurhuizen 41A
het kappen van 1 conifeer (a1)
Muurhuizen 107
het tijdelijk plaatsen van een
rolsteiger van 15 t/m 19 juli 2019 (c)
Schimmelpenninckstraat 16
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. kamerverhuur (a1)
Sint Jorisstraat 75
het houden van een zomerterras (f)
Stadhuisplein 1
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Stadsring 2
het plaatsen van een antenneinstallatie (a1)
Torenstraat t.h.v. nr. 1
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 30 september t/m
4 oktober 2019 (c)
Zuidsingel 38
het restaureren van de gevels van
een rijksmonument (a1)
Zuidsingel 38 t/m 41
het tijdelijk plaatsen van een vaste
steiger van 23 augustus t/m
8 november 2019 (c)

1021682

28-06-2019

1021207
Z-MLD03-06-2019 2019- 4116

1020765

02-07-2019

1021736

03-07-2019

1021506
1021707

02-07-2019

1021755
1021714

02-07-2019

1021511
1021752
1021711

02-07-2019

1021710
1021580

02-07-2019

1021733

02-07-2019

1021663

2. Soesterkwartier/Isselt

Dommelstraat 21
het tijdelijk plaatsen van een
container van 11 t/m 18 juli 2019 (c)
Eemplein 65 en 77
het plaatsen van 2 reclame-uitingen (a2)
Elsstraat 10
het kappen van 2 bomen (a1)
Goudsbloemstraat 5
het tijdelijk plaatsen van een
container en een schaftwagen van
2 september t/m 2 december 2019 (c)
Havenweg 13
het plaatsen van een kantoorunit en
een wand samengesteld uit betonnen
blokken (a1)
Lekstraat 11
het uitbreiden van de bestaande
dakopbouw aan de voorzijde (a1)
Paulus Borstraat 9
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 8 juni t/m
2 augustus 2019 (c)
Piet Mondriaanlaan 54
het wijzigen van de indeling en de
brandcompartimenteringen van de
tweede en derde verdieping en het
gebruik t.b.v. kantoor (a3)
Soesterweg 305-307
het houden van een incidentele
festiviteit op 29 juni 2019
Soesterweg 486
het tijdelijk plaatsen van een mobiele
kraan op 4 juli 2019 (c)
Waalstraat 18
het plaatsen van een dakopbouw (a3)

1021099
1021637

02-07-2019

1021664

1021768
1021774

02-07-2019

1021699

28-06-2019

1021134

28-06-2019

6027119

02-07-2019

1021718

02-07-2019

1021018

3. Kruiskamp/Koppel

Bladweg 11
het kappen van 1 es (a1)
Hogeweg 56
het kappen van 1 spar (a1)
Liendertseweg 53
het renoveren van de woning en het
uitbreiden aan de zij- en achtergevel (a3)

1021646
1021748
01-07-2019

1020312

ZIE OOK: Ruimtelijke ordening
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4. Schothorst

Glenn Millerstraat 13
het plaatsen van een dakopbouw (a3)

20-06-2019

1021001

5. Liendert/Rustenburg

Illegaliteitsweg 10
het kappen van 1 goudenregen (a1)
Van Donkelaarstraat 24
het kappen van 1 kastanjeboom (a3)
Wiekslag t.h.v. nr. 25
het kappen van 1 eik (a1)

1021667
02-07-2019

6017829
1021596

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

Arabellapad 1
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Puccinistraat 1
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)
Romeostraat 28, 30, 32, 34, 38, 40,
42, 44, 48, 50
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Van Sytzamastraat 4
het kappen van 1 kersenboom (a1)

1021753
1021766

1021724
1021645

ZIE OOK: Wet Bodembescherming

7. Vermeer-/Leusderkwartier
Aldegondestraat 87
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Vossenstraat 10
het kappen van 1 berk en
2 kersenbomen (a1)
Waterdaal 2
het kappen van 1 beuk en 3 coniferen (a1)

1021666
1021706
6027777

8. Bergkwartier/Bosgebied
Anna Paulownalaan 26
het kappen van 1 conifeer (a1)
Barchman Wuytierslaan 34 en 36
het isoleren van het dak en het
vervangen van de dakpannen (a2)
Barchman Wuytierslaan 81 47
het kappen van 3 berken (a1)
Borgesiuslaan 9
het uitbreiden van de woning aan
de achtergevel (a1)
Da Costaplein 30
(achteringang P. Bothlaan)
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 19 t/m
21 augustus 2019 (c)
Daam Fockemalaan 10
het vervangen van het natuurleien
dak en het voegwerk (a3)
Huijgenslaan 6
het kappen van 1 eik (a1)
Kapelweg 59B
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Maria Montessorilaan 2
het kappen van 1 eik (a1)
Piersonlaan 17
het bouwen van een berging (a1)

1021751
1020862
1021675
1021656

Zielhorst hebben ingediend, en belanghebbenden, die kunnen
aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben
kunnen maken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. In het beroepsschrift moet worden aangegeven op welke
containerlocatie het beroep betrekking heeft en waarom de
beslissing niet juist gevonden wordt. Het betreffende besluit
dient met het beroepsschrift mee gestuurd te worden. Voor
de behandeling van het beroepsschrift is een griffierecht
verschuldigd.
ONTWERP LOCATIEPLAN CONTAINER 33555
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), van donderdag 11 juli 2019
tot en met woensdag 21 augustus 2019 het ‘ontwerp locatieplan
Zielhorst 33555’ ter inzage ligt.
Inhoud van het locatieplan
In het ‘ontwerp locatieplan Zielhorst 33555’ is een plek bepaald
voor de ondergrondse restafvalcontainer 33555 aan de
Springerstraat in Zielhorst.
Procedure ontwerp locatieplan
Het ‘ontwerp locatieplan Zielhorst 33555’ ligt van donderdag 11
juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 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 container
33555 kenbaar maken. Dit kan op de volgende manieren:
• Een brief schrijven en deze per post sturen naar: Burgemeester
en wethouders, t.a.v. Projectorganisatie Omgekeerd Inzamelen,
o.v.v. Zienswijze Ontwerp locatieplan container 33555 Zielhorst,
Postbus 4000, 3800 EA te Amersfoort.
• 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 zienswijze formulier (met DigiD) op
www.amersfoort.nl/omgekeerdinzamelen.

10. Kattenbroek

Bolwerk 10
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Tonnekreek 14
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)

01-07-2019

1021735

27-06-2019

6002326
1021738
1021708
1021625
1021775

9. Zielhorst

Aaltostraat 6
het kappen van 1 appelboom en 1 perenboom (a1)

1021716

DEFINITIEF LOCATIEPLAN ONDERGRONDSE
RESTAFVALCONTAINERS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van donderdag 11 juli
2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019 het ‘definitief
locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Zielhorst’ en de
‘zienswijzennota ontwerp locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Zielhorst’ ter inzage liggen.
Inhoud van het locatieplan
In het ‘definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
Zielhorst’ zijn 36 plekken bepaald voor in totaal 36 ondergrondse
restafvalcontainers in Zielhorst. In de ‘zienswijzennota ontwerp
locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in Zielhorst’
worden de zienswijzen behandeld die zijn ontvangen op het
Ontwerpbesluit locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
Zielhorst.

ZIE OOK: Ruimtelijke ordening

Procedure definitief locatieplan
Het ‘definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
Zielhorst’ ligt van donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag
21 augustus 2019 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis,
Stadhuisplein 1. Gedurende de periode van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden, die een zienswijze over het
Ontwerpbesluit locatieplan ondergrondse restafvalcontainers in
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1020978

28-06-2019

1020976

01-07-2019

1020663

01-07-2019

1020817

1021732

1018078
1021728
1021683
1021776
1021715
1021700
1021642

28-06-2019

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken

Cobolweg 3
het uitbreiden van een bedrijfspand (a1)
1021746
Modemweg 15
naamswijziging van het bestaand
Z-MLDgebruik van een telecomknooppunt (i1)
05-02-2019 2019- 0477
Ruimtevaart 24
het uitbreiden van het gebruik van
het pand t.b.v. kantoor, horeca,
leisure en aanverwante functies (a2)
1021107
Spacelab 20
het aanbrengen van reclameborden (a2)
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:
• 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).

Ruimtelijke ordening

1021452
1020952

ZIE OOK: Ruimtelijke ordening
ZIE OOK: Wet Bodembescherming

13. Hoogland/Hoogland-West
Pottenbakkerlaan
het kappen van 1 berk (a1)

Iedere belanghebbende die door bovengenoemd verkeersbesluit
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.

1021749

27-06-2019

21-06-2019

Gebied 13. Hoogland/Hoogland-West
DIR/SO/Docsnr.: 6031561
Besloten is, aan De Bovenkruier ter hoogte van nummer 8, twee
parkeervakken, gelegen naast het oplaadpunt voor elektrische
voertuigen, aan te wijzen als parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit besluit. Dit
wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het aanbrengen van twee witte gemarkeerde kruizen in dit parkeervak
en het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met onderbord
‘laden elektrische auto’s’.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.

12. Vathorst/Hooglanderveen

Beemster 38
het kappen van 1 kersenboom (a1)
Caraïben 4
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. kantoor, het plaatsen van
reclame aan de gevel en het plaatsen
van een vlaggenmast (a3)
De Keut 5
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a1)
diverse locaties
het kappen van 9 zuileiken (a1)
Laakse Tuinen Kavel 20
het bouwen van een woning en een
bijgebouw (a1)
Laakse Tuinen Kavel 22
het bouwen van een woning (a1)
Laakse Tuinen Kavel 23
het bouwen van een woning en een
bijgebouw (a1)
Paasberg 6
het kappen van 3 naaldbomen (a1)
Van Tuyllstraat 4
het wijzigen van de
hoofddraagconstructie van de
woning (a3)
Van Zuilenlaan 24
het uitbreiden van de woning (a2)

Mededeling verkeersbesluit:
De afdelingsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling deelt
namens burgemeester en wethouders mee, dat het volgende
verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant:

1021765

11. Nieuwland

Glaskruid 38
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Waterjuffer 27
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Waterscheerling 17
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Waterscheerling 21
het plaatsen van een dakopbouw (a3)

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.

1021627

Gebied 3. Kruiskamp/Koppel
OVEREENKOMST VAN GRONDEXPLOITATIE
Namens burgemeester en wethouders wordt op grond van
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennisgegeven van het
tot stand zijn gekomen van de navolgende overeenkomst van
grondexploitatie:
Overeenkomst van grondexploitatie ‘Optopping Hogeweg 25’
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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.
Gebied 12. Vathorst/Hooglanderveen
ONTWERP PARTIËLE HERZIENING UITWERKINGSPLAN LAAK 2B –
LAAKSE TUINEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp van
de ‘partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B – Laakse Tuinen ’
voor iedereen ter inzage ligt.
Inhoud van het plan
Op 24 april 2018 is het uitwerkingsplan ‘Laak 2B - Laakse Tuinen’
vastgesteld. Het gebied Laakse Tuinen is na de vaststelling van
het uitwerkingsplan nog niet gerealiseerd, het ligt momenteel
bouwrijp klaar. Wel is een ontwerp gemaakt voor de inrichting
van het gebied en de bouw van de woningen. Gebleken is dat het
ontwerp voor de noordwesthoek van het gebied niet mogelijk is
op basis van het vastgestelde uitwerkingsplan. Een nog aan te
leggen watergang in dit deel van het gebied wordt minder breed
dan eerder gepland zodat er een straat langs gelegd kan worden
ter ontsluiting van de woningen in dit deel van het gebied.
Om dit ontwerp mogelijk te maken wordt het geldende
uitwerkingsplan gedeeltelijk herzien. Hiervoor is deze partiële herziening
van het uitwerkingsplan Laak 2B - Laakse Tuinen opgesteld.
Procedure
Van donderdag 11 juni tot en met woensdag 21 augustus 2019 ligt
het ontwerp van de ‘Partiële herziening uitwerkingsplan Laak
2B – Laakse Tuinen’ met de daarbij behorende stukken ter inzage
in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het plan kan
ook digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (het identificatienummer
van het plan is NL.IMRO.0307.BP00173-0201).
Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk
of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp van de
‘Partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B – Laakse Tuinen’ aan
het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Het
schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:
• Een brief schrijven en deze per post sturen naar: het college van
burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw N.J.M. Ludeking,
postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
• Via het online formulier: Op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen
is bij de informatie over dit plan een formulier te vinden
waarmee u digitaal een zienswijze kunt indienen. Inloggen met
DigiD is hierbij verplicht. Als u uw zienswijze digitaal indient,
krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft
ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.
Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt
of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde
manier behandeld.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het mondeling kenbaar
maken van een zienswijze. Hiervoor kunt u van maandag tot
en met donderdag telefonisch contact opnemen met mevrouw
N.J.M. Ludeking via telefoonnummers 033 – 469 4587.
Gebied 13. Hoogland/Hoogland-West
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK
MAATWEG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen
hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te
wijken van het bestemmingsplan Maatweg ten behoeve van de
bouw van een zonnepark aan de Maatweg.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2019 voor een periode
van 6 weken voor iedereen ter inzage in de publiekshal van het
stadhuis, Stadhuisplein 1. Ook zijn de stukken te zien via
www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of via
www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.OV00051-0201).

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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Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging, van donderdag 11 juli
tot en met woensdag 21 augustus 2019, kan iedereen schriftelijk
of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning
en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:
1. Een brief schrijven en deze per post sturen naar: Gemeente
Amersfoort, t.a.v. de heer M. Veenstra, Afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Vermeld in uw zienswijze op welk ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft.
2. Via het online formulier: zienswijze indienen (DigiD). Met dit
formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen met
DigiD is hierbij verplicht. De link naar het formulier vindt u op
de gemeentelijke website bij plannen in procedure >
ontwerpbesluiten omgevingsvergunning > Zonnepark
Maatweg. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een
bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw
zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.
Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt
of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde
manier behandeld.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen
kunt u een afspraak maken met de medewerkers van het
Vergunningenloket. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14033
of e-mail vergunningenloket@amersfoort.nl.

Gebied 6. Randenbroek/Schuilenburg (inclusief Stoutenburg-Noord)
BODEMSANERING: REIGERSTRAAT 10
Op 25 maart 2019 is er een saneringsplan voor de locatie Reigerstraat 10.
Beschikking saneringsplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om,
onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan.
U wilt de stukken inzien?
U kunt de melding, het besluit en de daarbij behorende stukken
inzien van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019:
• Bij de RUD Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening,
Archimedeslaan 6 in Utrecht, elke werkdag van 9 tot 16 uur, na
telefonische afspraak 030 – 702 3300 en
• Bij het gemeentehuis van Amersfoort, receptie, Stadhuisplein 1
in Amersfoort, elke werkdag van 9 tot 17 uur.
U wilt reageren?
U kunt tot en met 21 augustus 2019 tegen de beschikking beroep
instellen als:
• u tijdig bedenkingen heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking of
• u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest
bedenkingen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking.
Een beroepschrift richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als
u beroep aantekent kunt u ook om een voorlopige voorziening
vragen als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet
gewacht kan worden tot de uitspraak op uw beroep.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U
ontvangt hierover nader bericht van de Raad van State.
U wilt meer weten?
Bel RUD Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening, telefoonnummer 030 – 702 3300.
Gebied 12. Vathorst/Hooglanderveen
BODEMSANERING: BAAK VAN ZIERIKZEE 56
Uitgevoerde bodemsanering in de gemeente Amersfoort: Baak
van Zierikzee 56, voorheen top 6, Laak 2.
Op 31 mei 2019 heeft Wematech Bodem Adviseurs B.V. een

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

evaluatieverslag ingediend voor een uitgevoerde sanering aan de
Baak van Zierikzee 56, voorheen top 6, Laak 2.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende
besluit genomen:
• Er wordt ingestemd met het ingediende evaluatieverslag.
U wilt de stukken inzien?
U kunt de melding, het besluit en de daarbij behorende stukken
inzien van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019:
• Bij de RUD Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening,
Archimedeslaan 6 in Utrecht, elke werkdag van 9 tot 16 uur, na
telefonische afspraak 030 – 702 3300
• Bij het gemeentehuis van Amersfoort, receptie Stadhuisplein 1,
elke werkdag van 9 tot 17 uur.
U wilt reageren?
Belanghebbenden kunnen hun bezwaar over het besluit en de
daarbij behorende stukken tot en met 21 augustus 2019 bij de
gemeente Amersfoort indienen.
• Schriftelijk: bezwaren richt u aan het college van burgemeester
en wethouders van Amersfoort, p/a RUD Utrecht, cluster
Bodem Vergunningverlening, Postbus 85242, 3508 AE UTRECHT.
• Digitaal: bezwaren kunt u ook digitaal inbrengen. U maakt
daarvoor gebruik van het formulier op de site van de gemeente
Amersfoort (www.amersfoort.nl/bezwaar).
U wilt meer weten?
Bel RUD Utrecht, cluster Bodem Vergunningverlening,
telefoonnummer 030 – 702 3300.

VERBOD OP MAGNEETVISSEN OPGENOMEN IN APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
op 2 juli 2019 de volgende verordening heeft vastgesteld:
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort
2019. In de APV wordt artikel 2:80 opgenomen waardoor voor
grote delen van Amersfoort een verbod op magneetvissen geldt.
De verordening treedt in werking op donderdag 11 juli 2019. De
tekst van de verordening en het kaartje met daarop het verbodsgebied is na te lezen op www.overheid.nl. Meer informatie staat
ook op www.amersfoort.nl.
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

Badouri

N.

14-2-1989

3-7-2019

Bulut

I.

2-5-1981

3-7-2019

Chandran

R.

4-8-1992

3-7-2019

Dahaoui

M.

24-4-1975

3-7-2019

Hamstra

R.J.

31-1-2000

3-7-2019

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 adres en 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.

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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