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Nieuws van de gemeente Amersfoort

Woensdag 20 februari 2019
Knotseizoen
Bomen knotten. Waarom gebeurt
dat eigenlijk? Lees er meer over
op de pagina’s Groene Stad.
Lees verder > pagina 3

Stem op Amersfoort
als Erfgoedstad 2019

De Raad
De gemeenteraad komt regelmatig bijeen. Informatie hierover
vindt u op de website
http://amersfoort.notubiz.nl.
Bekendmakingen
Vergunningen en andere ofﬁciële
publicaties van de gemeente
Amersfoort.
Lees verder > pagina 5

Van de Stadsdichter
Jacques de Waart is de nieuwe
stadsdichter van Amersfoort.
Hij schrijft regelmatig over
typisch Amersfoortse of actuele
onderwerpen. Als kunstenaar is de
stadsdichter vrij in onderwerpkeuze
en de inhoud van zijn werk.
De gemeente is daarom niet
verantwoordelijk voor wat hij
schrijft.

Voor Eva
de voetstap die je achterlaat
je pad van rijke woorden
die ieder las of van jou hoorde
hoe je in beelden blijft ook nu je gaat

(foto: gemeente Amersfoort)
Stem mee voor de publieksprijs ‘Amersfoort Erfgoedstad’ en stem op Amersfoort! De
gemeente Amersfoort is genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs, samen met drie
andere gemeenten. Een van deze vier wordt ‘Erfgoedstad van het jaar’. De gemeente die
op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en die een voorbeeld is voor
andere gemeenten, wint.

de orde buytelend verstoorde
jouw woordbeeld speels de stad rondgaat
juniordichter dankzij jou bestaat
‘Amersfoort’ wordt ‘Amersfoorde’
twee jaar dichter bij de stad
hier eindigt nu dat pad
niet voorbij de schoonheid van ‘t verlangen

Naast een juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Tot en met 25 maart kan
worden gestemd voor de publieksprijs. Dit kan via www.amersfoort.nl/erfgoedprijs. Aan
de publieksprijs is geen geldbedrag verbonden, alleen de eer en een aandenken.

niemand dichter bij ’t moment
dan de dichter die de woorden kent
het wezenlijk moment voor d‘ eeuwigheid te vangen

Meer weten? Op www.amersfoort.nl/erfgoedprijs staan ook meer informatie en een
ﬁlmpje waarin juniorgidsen vertellen waarom Amersfoort Erfgoedstad nummer 1 is. De
prijzen worden uitgereikt op 28 maart 2019.

Amersfoort, 19 februari 2019
Jacques de Waart
Stadsdichter

Verkiezingen

Verkiezingen op woensdag 20 maart

Uw stem voor Provinciale Staten én het waterschap telt
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Alle stemgerechtigde Amersfoorters
kunnen dan meebepalen wie de 47 leden van Provinciale Staten Utrecht worden en wie de 23 zetels gaan bezetten van het
algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar wat gaan deze mensen eigenlijk voor u doen?
De Provinciale Staten vormen het hoogste bestuursorgaan
van de provincie en worden de volksvertegenwoordiging van
de provincie genoemd. Net als de gemeenteraad op gemeenteniveau en de Tweede Kamer op rijksniveau. De voornaamste
taak van Provinciale Staten is het controleren van het bestuur
van de provincie, uitgevoerd door het college van gedeputeerde staten. De provincie houdt zich bezig met hetzelfde
soort zaken als de gemeente, maar dan op gebieden die over
de gemeentegrenzen heen lopen. Zaken zoals verkeersveiligheid op provinciale wegen, bescherming van natuurgebieden
en de kwaliteit van lucht en water.
Eerste Kamer
Door uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u
indirect ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de
Eerste Kamer. Dat gebeurt op 27 mei. De Eerste Kamer toetst

Stad met een hart

wetsvoorstellen die de regering (het kabinet) of de Tweede
Kamer indienen. De Eerste Kamer kan deze wetsvoorstellen
goed- of afkeuren.
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon
en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in
het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en
Randmeren. Het waterschapsbestuur houdt in de gaten wat
er precies gebeurt, maakt keuzes in de inrichting van uw leefomgeving en bepaalt de budgetten. De verkiezingen bieden
de mogelijkheid uw invloed op dat waterschapsbestuur uit
te oefenen.
Meer weten
Meer informatie over de verkiezingen van de provinciale staten
vindt u op www.kiesjouwutrecht.nl. Op deze website vindt u

ook de stemhulp Kieskompas. Wat het waterschap Vallei en
Veluwe doet, leest u op de website
www.waterschapsverkiezingen.nl. De provincie en het waterschap publiceren in aanloop naar de verkiezingen zelf ook in
de huis-aan-huis kranten.
Via Stadsberichten wordt u ook op de hoogte gehouden van
de praktische zaken rond de verkiezingen. Meer informatie
daarover vindt u ook op www.amersfoort.nl/verkiezingen.

(foto: Simon Lamme)

Stadsberichten extra | Werkzaamheden Van Tuyllstraat
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Blijk van waardering
Heeft u iemand in uw omgeving die veel voor u zorgt?
Vraag dan nu de Blijk van waardering voor 2018 aan.
Dit is een bedrag van 125 euro.

Stadsgesprek hoogbouwvisie
Vanavond is er een stadsbreed gesprek over de hoogbouwvisie.
Kijk op www.amersfoort.nl/hoogbouwvisie voor het ﬁlmpje en
andere informatie.
De gemeente gaat graag met u in gesprek. Kunt u niet bij deze
avond aanwezig zijn? U kunt ook reageren via het e-mailadres
hoogbouw@amersfoort.nl.

Vestiging coffeeshop
Terminalweg 11
Elders in deze Stadsberichten vindt u een ofﬁciële publicatie
over het verlenen van de omgevingsvergunning, de horecaexploitatievergunning en de gedoogverklaring voor de
vestiging van een coffeeshop aan de Terminalweg 11 in Amersfoort. Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar indienen.

Volg jij de gemeente
Amersfoort al op Facebook,
Twitter en Instagram ?

De gemeente is actief op onder andere Facebook, Twitter en
Instagram. Hier vindt u dagelijks nieuwtjes en informatie.
Uiteraard wordt er ook gereageerd op vragen die binnenkomen.
Meer weten? Kijk op www.amersfoort.nl/socialmedia. Blijf op
de hoogte van al het gemeentelijke nieuws!

Aanvragen kan tot 1 maart 2019 via amersfoort.nl/mantelzorg

Vragen aan de gemeente? Amersfoort heeft

Antwoord ©

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

Bisschopsweg (tussen Heiligenbergerweg
en Rubensstraat)

Riolerings- en
herinrichtingswerkzaamheden

Fase 1A, Bisschopsweg ter hoogte van nr. 220 tot Zwaanstraat: afgesloten van 22 Verkeer wordt met borden omgeleid.
februari t/m 4 april 2019

De Kreek – De Lagune – De Kleine Kreek

Wegwerkzaamheden

Weg afgesloten van 21 januari t/m 22 februari 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Herinrichting diverse straten;
planning werkzaamheden t/m
medio juni 2019

Fase 2D, Daltonstraat (tussen Swammerdamstraat en Marconistraat)
afgesloten van 7 januari t/m 15 maart 2019
Fase 4B, Woestijgerweg (tussen Lorentzstraat en Hertenstraat) afgesloten van
28 januari t/m 8 maart 2019
Fase 4C, Woestijgerweg (tussen Hertenstraat en Bosweg) afgesloten van 11
maart t/m 22 april 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Leusderweg (tussen Van Campenstraat en Werkzaamheden aan kabels en
Van Bemmelstraat)

leidingen

Weg afgesloten van 7 januari t/m 8 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Meerkoetpad (fietspad)

Asfaltwerkzaamheden

25 februari 06.30 u t/m 1 maart 18.00 u 2019

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Methorststraat

Riolerings- en
herinrichtingswerkzaamheden

Werk wordt uitgevoerd t/m 22 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Nieuwlandseweg

Asfaltwerkzaamheden

25 februari 06.30 u t/m 1 maart 18.00 u 2019

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Straat van Dover (tussen Bornberg en
Straat van Gibraltar)

Wegwerkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd t/m 1 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Straat van Gibraltar

Wegwerkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd t/m 1 maart 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Stephensonstraat - Archimedesstraat

Asfaltwerkzaamheden

28 februari 06.30 u tot 18.00 u

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Waarwijckstraat (tussen Van Neckstraat

en Dirk Pompstraat)

Renovatie van woningen met
gebruik van een kraan

4 t/m 22 februari

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Hart Leusderkwartier

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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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

Bijzonderheden

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

Nieuws van de gemeente Amersfoort

Amersfoort, groene stad

Op het kruispunt van de beboste Utrechtse Heuvelrug, het halfopen bekenlandschap

Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken professionals
van de Gelderse Vallei en de open veenweidepolder Eemland ligt Amersfoort. Een
werken hard aan het bestrijden en voorkomen van overlast, criminaliteit
aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid
en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook de veiligheidsambassadeurs,
tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. Op
maatjes van Jack, deelnemers aan Burgernet en andere bewoners dragen
deze pagina’s leest u hier meer over. Ook vindt u meer informatie over het beheer en
veel bij aan veiligheid.

onderhoud van de stad en het behoud en de ontwikkeling van het Amersfoortse groen.

Knotprogramma bomen in uitvoering
Deze winter laat de gemeente weer bomen knotten. Deze staan verspreid over de stad. Het
knotten gebeurt vooral bij wilgen, elzen en essen. Het werk wordt al dan niet samen met vrijwilligers uitgevoerd.

Knotbomen. (foto: Aart van Egteren)

Op verschillende plekken binnen en buiten de
stad staan knotbomen in karakteristieke lijnen
die verwijzen naar het oorspronkelijke
landschap. De meeste knotbomen staan in
het noordelijke deel van de stad. Onder andere
in Schothorst-Noord, Park Schothorst, Rustenburg, Waterwingebied, Vathorst, Hooglanderveen, Hoogland en Buitengebied-West.
Vroeger werden de bomen geknot om de takken
te gebruiken voor diverse doelen. Van het geknotte hout werden onder andere manden
gevlochten en gereedschapsstelen, bezems,
afscheidingen en beschoeiingen gemaakt.
Ook werd het hout gebruikt als brandstof.

Tegenwoordig wordt het knothout verzameld
en afgevoerd door de uitvoerend aannemer.
Natuurwaarde oudere knotbomen
Vooral oudere knotbomen zijn nog steeds
belangrijk voor de natuur in de stad. Knotbomen
zijn aantrekkelijk voor allerlei planten en dieren.
Kleine knaagdieren gebruiken de bomen als
woonplaats. Vogels nestelen er. Op de knotbomen kunnen planten (o.a. vlier, lijsterbes,
braam en varens) en paddenstoelen groeien.
Door de vroege bloei van de wilg is deze bijvoorbeeld voor bijen een aantrekkelijke voedselbron.

Proef met ecologische bestrijding van de Eikenprocessierups

Amersfoort wil de eikenprocessierups op een andere manier bestrijden. Door de leefomstandigheden te verbeteren voor de dieren die de rups eten, wil de gemeente ervoor zorgen dat de
eikenprocessierups niet uitgroeit tot een plaag. Het gaat om een proef van drie jaar.
De laatste jaren neemt de overlast van de
Eikenprocessierups in Amersfoort toe. In 2018
was er een ﬂinke piek in het aantal en de
omvang van de nesten met rupsen. Reden
genoeg om ook andere manieren van bestrijden
te onderzoeken.
Van eitje tot vlinder
De huidige aanpak bestaat uit het wegzuigen
van de nesten met rupsen. Met andere woorden:
als het probleem er is, doen we er wat aan.
Door te proberen om eerder in te grijpen
tijdens het leven van de rups hoopt de
gemeente dat er minder rupsen tot wasdom
komen en er minder overlast is.
De proef richt zich op het verbeteren van de
leefomstandigheden van een breed scala

aan vogels, insecten en vleermuizen elk die
invloed hebben in een speciﬁek stadium van
het leven van de rups. Zo worden de larven
van het tweestippelig lieveheersbeestje en
van gaasvliegen in besmette eiken uitgezet,
zodat zij de eitjes en larven van de rupsen
kunnen opeten.
In het volgend stadium (de rups zelf) probeert
de gemeente het aantal mezen in het proefgebied te vergroten door zo’n 140 mezenkastjes
op te hangen en door de bermen en gazons
om te vormen naar een meer kruidenrijk
grasland dat meer insecten aantrekt.
Vleermuizen
Grootoorvleermuizen voeden hun jongen
met de eikenprocessierupsen en –vlinders.
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Soort van de maand

De bruine
winterjuffer

Vier proefgebieden
Er zijn vier gebieden aangewezen voor de
driejarige proef. Dit zijn gebieden waar niet
veel mensen wonen en niet al te veel ﬁetsers
en wandelaars verwacht worden en waar de
vogel- en vleermuispopulaties minder snel
worden verstoord. Gedurende het seizoen
worden deze gebieden regelmatig gecontroleerd en in het najaar wordt een vlindertelling
uitgevoerd met speciale vallen. Aan het begin
en eind van het proefgebied komt een bord
met informatie over de proef.

(foto: Wijnand van Buuren)

Wegzuigen
Op alle andere plekken in de stad waar zich
nesten bevinden en er overlast is, worden de
rupsen weggezogen. Deze bomen worden
duidelijk zichtbaar gemarkeerd. Wanneer de
overlast in de proefgebieden te groot wordt,
bekijkt de gemeente of het ook hier noodzakelijk is de rupsen weg te zuigen; de gezondheid
van de Amersfoorters staat hierin voorop.
Vragen of meer informatie
Op de gemeentelijke website
www.amersfoort.nl/eikenprocessierups is
meer informatie te vinden over de eikenprocessierups, de bestrijdingsproef en informatie
voor inwoners die een rupsennest in een
eigen boom hebben.

In de Stadsberichten van december kwam de sleedoornpage aan bod. Vrijdag 18 januari 2019
hebben medewerkers van de gemeente en de Vlinderstichting gezocht naar eitjes vandeze
vlinder. Dit gebeurde op de plaats waar de soort voor het laatst werd gezien in 2014. En met
succes. Dit betekent dat voor het eerst sinds 2014 in Amersfoort weer eitjes gevonden zijn van
de sleedoornpage.

(foto: gemeente Amersfoort)

Omdat Amersfoort de knotbomen wil behouden,
is een knotprogramma opgesteld. Dit zorgt
ervoor dat alle knotbomen om de zoveel tijd
aan de beurt komen.

Met het plaatsen van vleermuishotel hopen
we meer vleermuizen naar het gebied te trekken
zodat ook het aantal vlinders dat eitjes legt,
afneemt.

Eitjes gevonden van sleedoornpage

In totaal zijn 7 eitjes gevonden. Later zijn ook
nog drie eitjes gemeld van een andere locatie.
De sleedoornpage vliegt van eind juli tot eind
september. Hij komt voor in sleedoornstruiken, houtwallen en bosranden. De laatste jaren lijkt het leefgebied steeds meer te verschuiven naar tuinen en parken in steden en
dorpen. Het voedsel bestaat uit honingdauw
en nectar.

Werkwijze
Bij het knotten van bomen worden alle
takken van de kruin van de boom verwijderd. De stam blijft staan. Knotten gebeurt
gemiddeld één keer in de drie tot vijf jaar,
als er geen blad meer aan de boom zit. De
takken worden iets schuin afgezaagd, zodat
regenwater goed kan afvloeien. Deze afgezaagde takken lopen vervolgens weer uit.

De Sleedoornpage (foto Kars Veling, de
Vlinderstichting)

De bruine winterjuffer is een libel. Het is
samen met de noordse winterjuffer de
enige libel die als volwassen insect ook
in de winter in Nederland blijft. Hierdoor
kan hij maar liefst tien maanden oud
worden, wat best oud is voor een libel.
De bruine winterjuffer is 3,5 tot 4 cm lang.
Hij heeft een lichtbruin lichaam met een
donkere bronskleurige tekening op het
borststuk en achterlijf. Vennen, duinplassen
en andere plassen en poelen met planten
zoals riet en snavelzegge zijn de plaatsen
waar je de libel kunt vinden. In april/mei
legt de bruine winterjuffer eitjes in drijvende en dode plantenresten. De larve
leeft in de oeverzone tussen de waterplanten of het bodemmateriaal. Het
duurt drie maanden voor de larven
volwassen zijn. De libel kent twee vliegperiodes, van maart tot en met mei en juli
tot en met oktober. Daarna overwintert
de libel op een beschutte plaats die vaak
ver weg is van het water. Dit kan zijn op
de heide of in een bos dat niet al te dicht
begroeid is. De winterjuffer hangt dan
vaak diep verscholen tegen een takje aan.
In Nederland komt de libel vrij veel voor.
Vroeger was dit niet zo; voor 1950 was hij
vrij zeldzaam. Na 1980 en voornamelijk
sinds 2000 heeft er een ﬂinke toename
van deze libel plaatsgevonden. Ook in
Amersfoort is de soort op verschillende
plekken in de stad gezien.
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Groene Agenda

Lezing over spectaculaire
veranderingen in de natuur
Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen University, neemt
u tijdens de natuurlezing van 5 maart mee langs een groot
aantal spectaculaire veranderingen in de natuur.

Kinderactiviteiten tijdens voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er activiteiten voor kinderen in Het Groene Huis. Van
poppentheater tot workshops schilderen, van themawandeling tot dingen maken.
Volledig aanbod is te zien op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda. Een greep uit
de activiteiten:
• Woensdagmiddag 27 februari organiseert Eemlepel een workshop lepel snijden
waardoor je de ﬁjne kneepjes van het lepel snijden leert.
• Vrijdag 1 maart komt het Poppentheater Aldo met een voorstelling ‘Kikker met de
groooote mond’. Een hilarische voorstelling, geschikt voor kinderen in de leeftijd 3 t/m
7 jaar over vriendjes hebben en de moed om een keer iets anders te doen.
• Zondagmiddag 3 maart is iedereen welkom in het Middeleeuws Erf op Landgoed
Schothorst voor de Sibbezondag. Thema voor deze dag is ‘Sieraden in de vroege
middeleeuwen’ In de middeleeuwen had men verschillende manieren van sieraden
maken. Kom kijken hoe men kralen en ﬁbula’s (sluitspeld) maakte en sieraden van
metaal en glas. De kinderen kunnen leren om hun eigen amulet te maken.
• Zondagmiddag 3 maart kun je ook fantasiediertjes leren schilderen. Het is heus niet
moeilijk. Echt iedereen kan het en het is leuk voor kleine en grote mensen. We gaan
eerst wat vlekken maken en dan kijken we welke dieren daar uit tevoorschijn komen.
We gebruiken verschillende technieken van makkelijk tot moeilijker.
Tot ziens in de voorjaarsvakantie op Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21.

Tijdens zijn verhaal laat hij
zien hoe we op de mogelijk
toekomstige veranderingen
in onze natuur kunnen
inspelen en hoe we daarbij
gebruik kunnen maken van
informatie die tegenwoordig
voor iedereen beschikbaar is.
De lezing wordt gehouden
op 5 maart van 20.00 tot
22.00 uur in het Groene Huis
aan de Schothorsterlaan 21.
De toegang is gratis. De
locatie is ook geschikt voor
rolstoelgebruikers.

Woensdag 27 februari
12.00 - 17.00 uur
Eemlepel: workshop lepel snijden
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
info@eemlepel.nl

Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Kan ik iets zeggen over de Groenkaart?

Loop vanavond 20 februari binnen in Het Groene Huis om
18.30 uur. Denk dan meteen ook mee over de uitvoering van
de Groenvisie de komende 4 jaar. Of kijk op de website
www.hetgroenehuisamersfoort.nl voor meer informatie.
Kunt u er niet bij zijn op 20 februari en heeft u wel ideeën?
Mail dan naar groenestad@amersfoort.nl

Wandelexcursie door Bloeidaal
Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende
beken en zompige moeraslanden: zo zag de hele Gelderse
Vallei er ooit uit. In De Schammer en Bloeidaal vindt u dit
oude landschap weer terug. In 2007 en 2011 zijn de weilanden en akkers heringericht en sindsdien ontwikkelt
de ruige natuur zich er snel. Al direct na de herinrichting
trok Bloeidaal veel vogels aan. Tussen het rietland kunt u
de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel,
tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande
water in de zijarm van de Barneveldse Beek.
De gids is 3 maart vanaf 13.45 uur te vinden op de
parkeerplaats van het Utrechts Landschap aan de
Koedijkerweg 16. Meer weten? Kijk in de kalender elders
op deze pagina.

Dertig jaar geleden waren ze bijna weg maar nu zijn ze
weer helemaal terug: korstmossen. Hoe dat kan, waar ze
zijn te vinden en hoe ze leven is onderwerp van een minicursus van de Natuuracademie. Cursusdata zijn woensdagavond 27 februari en zaterdagmorgen 2 maart.
Docent Arie van den Bremer neemt de cursisten mee naar
de bijzondere wereld van kleuren en vormen. De cursus
bestaat uit theorie en een excursie. De theorieavond is 27 februari van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van De groene
Belevenis aan de Hamersveldseweg 107 in Leusden. De
excursie is op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Vertrekpunt wordt bekendgemaakt tijdens de eerste cursusavond.
Opgeven kan per e-mail: cnme@amersfoort.nl. De kosten
bedragen € 15,-, inclusief kofﬁe, thee en een hand-out (leden
KNNV en IVN Afdeling Amersfoort krijgen € 5,- korting).
De Natuuracademie is een samenwerking van CNME
Amersfoort en de regionale afdelingen van KNNV en IVN in
Amersfoort en omgeving.

(foto’s: Natuuracademie)
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Bouwen of verbouwen in het Soesterkwartier?
Denk om beschermde dieren
De huismus, gierzwaluw en vleermuizen zijn beschermde dieren. Deze dieren nestelen
zich in huizen. Bijvoorbeeld in de spouwmuur of onder dakpannen. Deze plekken
verdwijnen vaak bij verbouwings- of isolatiewerkzaamheden. Zo dreigen deze dieren
ook te verdwijnen. Om dat te voorkomen, is de gemeente een proef gestart in het Soesterkwartier. Woningeigenaren krijgen hier toestemming om te verbouwen mits ze nestkasten ophangen voor de bedreigde diersoorten. Ook moet het werk bij voorkeur
gebeuren in de periode van het najaar tot het voorjaar.
De dieren en plekken zijn beschermd door
de Wet Natuurbescherming. Normaalgesproken moet iedereen bij bouw of verbouw vooraf onderzoeken of deze dieren
er zitten. En als ze er zitten is een onthefﬁng nodig. Door de proef is dit nu gemakkelijker: het onderzoek is al uitgevoerd en
de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de
onthefﬁng er ligt. Ook is er een plan opgesteld welke maatregelen er nodig zijn om
in de stad meer huismussen, vleermuizen
en gierzwaluwen te krijgen. Woningcorporaties de Alliantie en Portaal werken hieraan ook mee.
Het is de eerste keer dat dit in provincie
Utrecht op deze manier gebeurt. Het doel
van het plan is zorgen dat er nu en in de
toekomst bijzondere en beschermde dieren
in het Soesterkwartier blijven. Daarvoor
moeten er voldoende plekken zijn voor
deze dieren om te nestelen.
Een bijkomende winst is dat de procedures

Woensdag 27 februari
19.30 - 21.30 uur (theorie)
Zaterdag 2 maart
10.00 - 12.00 uur (excursie in
natuurgebied Schammer)
Natuuracademie minicursus:
korstmossen
De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107, Leusden.
Aanmelden verplicht via:
cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamerfsoort.nl/
natuuracademie
Zaterdag 2 maart
Vrijdag 15 maart
09.30 - 16.30 uur
Meewerkdagen in natuurtuin
Liendert
Wiekslag
Wielewaalstraat (achter De Groene
Stee, Wiekslag 92)
Edgar van Groningen 06-14534044
post@033groen.nl
www.033groen.nl

Wilt u lekker wandelen door Bloeidaal in het gezelschap van een gids? Dat kan
op zondag 3 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Minicursus over korstmossen

Zaterdag 23 februari
zaterdag 9 maart
09.00 - 12.00 uur
IVN Amersfoort:
meewerkochtenden de boom
Woudenbergse weg in de buurt
van ‘de Mof’
Aanmelden (gewenst) en meer:
ivnknotploegamersfoort@gmail.com
https://sites.google.com/site/
knotploegamersfoort/home

rondom (ver)bouwwerkzaamheden eenvoudiger worden. Dit gebeurt doordat de
gemeente de onthefﬁng kan doorgeven
aan de mensen die willen verbouwen.
Hierdoor is het voor initiatiefnemers in het
Soesterkwartier niet meer nodig om uitgebreid en tijdrovend onderzoek te doen
naar beschermde soorten. Zo worden kosten
en tijd gespaard omdat ingewikkelde en
lange procedures rondom onthefﬁngsaanvragen niet meer nodig zijn. In 2019 wordt
gekeken of ook in de rest van de stad zo
gewerkt kan worden.
De aanwezigheid van groen is van cruciaal
belang voor huismus en gewone dwergvleermuizen. Daarom vraagt de gemeente
de bewoners om te kijken hoe ze hun tuin
aantrekkelijk kunnen maken voor huismus en andere soorten. Meer weten of zelf
aan de slag om de dieren te beschermen?
Kijk op www. checklistgroenbouwen.nl en
www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin.

Zondag 3 maart
13.00 - 17.00 uur
Sibbezondag: sieraden in de
vroege middeleeuwen
Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’
bij Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
middeleeuws-erf
Zondag 3 maart
13.45 – 16.00 uur
Wandeling door Bloeidaal
start op parkeerplaats UL
Koedijkerweg 16
3816 BV Amersfoort
www.utrechtslandschap.nl/
activiteiten.
Dinsdag 5 maart
20.00 - 22.00 uur
WNA lezing: spectaculaire
veranderingen in de natuur
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
keesvanwegen@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/amersfoort
Dinsdag 12 maart
20.00 - 22.00 uur
Groei & Bloei Amersfoort:
lezing ‘de tuinen Mien Ruys’
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
gerdazeestraten@gmail.com
www.tuinenmienruys.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 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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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.
BEZWAAR MAKEN
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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
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

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
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze

Nieuws van de gemeente Amersfoort

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

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

MEER INFORMATIE

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

Meer weten over deze vergunningen?

Appelmarkt 18
het houden van een incidentele
festiviteit op 26 april, 11 en
18 mei 2019 (h)
08-02-2019
Arnhemseweg 23
het uitbreiden van de woning met
een dakterras op de 1e en 2e
verdieping (a3)
14-02-2019
Bloemendalsestraat 7, 9A en 9B
het intern verbouwen van de begane
grond tot drie zelfstandige woningen (a1)
Breestraat 59
het tijdelijk plaatsen van 2 steigers
van 1 juni t/m 1 augustus 2019 (c)
12-02-2019
Breestraat 70
het wijzigen van de voor- en
achtergevel van de woning
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)
13-02-2019
Groenmarkt 8
het uitbreiden van de kelder
(a3, van rechtswege)
12-02-2019
Kamp (brug Kamperbuitenpoort)
het aanbrengen van een nieuwe
leuning op de brug (a1 Vergunningvrij)
12-02-2019
Kleine Haag 1-3
het brandveilig gebruik en verbouwen
van het pand t.b.v. van 2 slaapruimtes
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)
14-02-2019
Kortegracht 2
het verbouwen van het pand (a2)

5943109

1018612
1019965
1019913

1019476
1018140
1019426

5851550
1019368

2. Soesterkwartier/Isselt

Amsterdamseweg 35
het plaatsen van een ledscherm op
het dak van het gebouw (a1)
Anemoonstraat 10
het isoleren van het dak (a3)
Eemplein 20
het wijzigen van de voorgevel (a3)
Flevostraat 12
het verbouwen van een
bijeenkomstgebouw tot
10 appartementen (a1)
Gerrit v Stellingwerfstr. 5
het plaatsen van een dakopbouw op
de woning (a3)
Havenweg t.h.v. nr. 23
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
Nijverheidsweg-Noord 94
het tijdelijk plaatsen van een steiger
van 13 februari t/m 21 juni 2019 (c)
Seringstraat 9
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Seringstraat 62
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Sint Willibrordusstraat 28
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Violenstraat 37
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1019931
14-02-2019

1019002

14-02-2019

1019603

1019921
14-02-2019

1019397

14-02-2019

1016351

13-02-2019

1019897
1020000
1019933
1019999
1019905

ZIE OOK: Ruimtelijke ordening

3. Kruiskamp/Koppel

Grote Koppel 65
het houden van een incidentele
festiviteit op 17 juli 2019 (h)
Kruiskamp 116
het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning (a3)
Liendertseweg 57
het uitbreiden van het pand aan de
achtergevel (a1 en a2)
Magelhaenstraat
het kappen van 9 bomen (a3)
Neptunusplein 66A
het plaatsen van een lift tussen de
begane grond van het pand en de
parkeerkelder (a Ingetrokken:
rechtsmiddel Bezwaar)
Pullstraat 40 en 42
het uitbreiden van de woning aan de
achtergevel (a3)

13-02-2019

1019970

14-02-2019

1019465
1015804

14-02-2019

1019826

14-02-2019

1019114

12-02-2019

1019358

14-02-2019

1016283

4. Schothorst

Amelisweerd t.h.v. nr. 155
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
Bohortplaats 48
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)

1019973
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Edelingenstraat 9
het intern constructief wijzigen van
de woning (a3)
13-02-2019
Paladijnenweg 101
het kappen van 1 es, 1 lijsterbes, 1 iep
en 3 coniferen (a1)
Paladijnenweg 275
het kappen van 2 essen (a1)
Park Schothorst
het kappen van 14 bomen (a3)
14-02-2019
Pieter Stastokerf t.h.v. nr. 6
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
14-02-2019
Rodderikweg 3
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 8 t/m
26 april 2019 (c)
07-02-2019
Rondeelstraat 9
het legaliseren van de reeds vervangen
voordeur en geplaatste zonnepanelen (a1)
Rondeelstraat 61
het legaliseren van een overkapping
op het achtererf (a1)
Rondeelstraat 71
het legaliseren van een berging op
het achtererf (a1)
Sara Burgerhartsingel 285
het legaliseren van een reeds
vervangen kozijn (a1)
Zielhorsterweg t.h.v. nr. 65
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
14-02-2019

1019380
1019977
1019887
1019803
1016288

1019845
1019888
1019909
1019925
1019966
1016290

5. Liendert/Rustenburg

Albatrosstraat 37
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Lageweg 63
het kappen van 1 eik (a3)
Roerdompstraat 38
het uitbreiden van een dakopbouw (a1)
Rogaarplein 11
het tijdelijk plaatsen van een
afvalcontainer van 25 februari t/m
3 maart 2019 (c)
Ronhaarstraat 51
het kappen van 1 berk (a1)
Rustenburgerweg 98
het tijdelijk plaatsen van een container
van 14 t/m 29 maart 2019 (c)
Van Donkelaarstraat 15
het kappen van 4 coniferen (a1)
Van Donkelaarstraat 19
het kappen van 1 conifeer (a1)
Van ‘t Eindstraat 22
het kappen van 1 spar (a1)
Wiekslag 22
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Wiekslag 365
het plaatsen van een overdekte
winkelwagenstalling (a1)

1019980
14-02-2019

1019875
1019952

08-02-2019

1019846
1019949

08-02-2019

1019833
1019906
1019907
1019908
1019945
1019947

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

Arabellapad, Isoldepad, Leonorestraat,
Parsifalpad, Romeostraat, Tristanpad,
Florestanstraat, Lohengrinplein,
Operaweg, Parsifalplaats
(133 woningen)
het verduurzamen van 133
woningen (a3)
Gounodstraat 9
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Heiligenbergerweg 84
het (gedeeltelijk) intern slopen van
een pand (b)
Heiligenbergerweg 185
het brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. een schoolgebouw (a6)
Melisandeplaats 8
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a3)
Operaplein t.h.v. nr. 6
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
Randenbroekerweg t.h.v. nr.12
het kappen van 1 lindeboom (a3)

1019981
11-02-2019

1019720
1019948
1019438

07-02-2019

1019871

8. Bergkwartier/Bosgebied

Barchman Wuytierslaan
het vervangen van een gsm-mast (a2)
Brouwerstunnel
het maken van een muurschildering
(a Ingetrokken: rechtsmiddel Bezwaar)
Coornhertlaan 9
het kappen van 1 eik (a1)
Daam Fockemalaan 22
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Dillenburglaan 18
het kappen van 1 esdoorn (a3)
Graaf Hendriklaan 89
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Graaf Hendriklaan t.h.v. nr. 166
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)
J. van Oldenbarneveltlaan 24
het plaatsen van 9 zonnepanelen
op het platte dak (a3)
Machinist 200 t/m 222, Seinwachter 1
t/m 19 en Wagenmeester 1 t/m 39
het bouwen van 42 woningen (a5)
Oranjelaan 26
het dichtmaken van de loggia (a2)
Pieter Bothlaan 9
het kappen van 1 den (a1)
Stationsplein 14
het wijzigen van de entree (a1)
Utrechtseweg 33
het onttrekken van grondwater voor
de aanleg van een liftput (i1)

1019388
13-02-2019

1019611
1019919
1019946

14-02-2019

14-02-2019

1019313
1019910
1019983

12-02-2019

5901874

11-02-2019

1019471

14-02-2019

1016287

14-02-2019

1019825

1019978

14-02-2019

1016286

13-02-2019

1019199
1015463
1019488
1019929
1019962

05-02-2019

Emiclaerseweg 13 (kavel 3)
het bouwen van een woning (a1)
Trombonestraat 62
het brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. buitenschoolse opvang (a1)

Z-MLD2019-0478

1019974
1019598

10. Kattenbroek

07-02-2019

1018855
1019934

12-02-2019
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1019665

Heelkruid 80
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Notarisappelgaarde 40
het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer van 18 t/m
22 februari 2019 (c)
13-02-2019
Regenboog 84
het wijzigen van de deur van de
berging naar een raamkozijn (a3)
13-02-2019
Waterdreef 20
het aanleggen van een inrit (h)
12-02-2019
Watergentiaan 14
het plaatsen van een alarminstallatie (a1)

1019926

1019903
1019305
1019632
1019985

12. Vathorst/Hooglanderveen

Baak van Zierikzee 38
het tijdelijk plaatsen van een kraan
op 5 maart 2019 (c)
08-02-2019
Buma 1
het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
t.b.v. het (her)inrichten winkel (b)
Buma 1
het inpandig uitbreiden van een winkel,
het wijzigen van de voorgevel en het
aanbrengen van de gevelreclame (a1)
Cruquius 69
het oprichten van een restaurant (i1)
25-12-2018
Daan Brouwerlaan 19
het kappen van 1 kronkelwilg (a3)

1019839
13-02-2019

1019630
1019852
1019920

13-02-2019

1019486

07-02-2019

1019147

14-02-2019

1019860
1019644

12-02-2019

1019745

14-02-2019

1016289

1019993

9. Zielhorst

Het Vooruitzicht 49
het vervangen van het dak van de
carport (a3)
Stille Steeg Oost 4
het kappen van 2 trompetbomen (a1)

Heideweg 58
het bouwen van 2 vrijstaande
woningen (a1)
Laakboulevard 16
het kappen van 8 zuileiken (a3)
Leeghwater 5
het wijzigen van de voorgevel (a1)
Leeghwater 31
het plaatsen van reclame (a1)
Paasberg 6
het kappen van 2 lariksen (a3)
Schilberg 1
het plaatsen van een berging aan de
voorgevel van de woning (a3)
Verbindingsweg, nabij het Podium
het kappen van 1 eik (a3)
Waterdorp, kavel 8
het bouwen van een vrijstaande
woning met kelder (a2)
Winkelcentrum
het houden van ‘Koningsdag
Winkelcentrum Vathorst’ op
27 april 2019 (h)
Wouda t.h.v. nr. 51
het tijdelijk plaatsen van een
pakketautomaat (a3)

1019760

11. Nieuwland

7. Vermeer-/Leusderkwartier
Aldegondestraat 1
het wijzigen van een gedeelte van
het pand t.b.v. detailhandel (a1)
Juliana van Stolbergpark
het houden van het ‘Wijkfeest Zuid’
op 25 mei 2019 (h)

Lange Beekstraat 61
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Leusderweg 204
horeca-exploitatievergunning (d)
Marconistraat 9
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Prinses Julianaplein 67
het plaatsen van een afvoerpijp en
reclame aan de gevel van het pand (a2)
Woestijgerweg t.h.v. nr. 18
het tijdelijk plaatsen van een container
van 22 t/m 28 februari 2019 (c)

13-02-2019

1019772
1019828

1019863
Z-MLD2018-3242
1019478

Gebied 12. Vathorst/Hooglanderveen
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 12. Vathorst/Hooglanderveen:
• DIR/SO/Docsnr.: 5948086
Besloten is, op de Bataafse Bellefleur ter hoogte van nummer 1
twee parkeervakken, gelegen naast het oplaadpunt voor
elektrische voertuigen, aan te wijzen als parkeerplaats voor
het laden van elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit
besluit. Dit wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door
het aanbrengen van twee witte gemarkeerde kruizen in dit
parkeervak en het plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het
Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met
onderbord ‘laden elektrische auto’s’.
• DIR/SO/Docsnr.: 5948115
Besloten is, op de Baak van Petten ter hoogte van nummer 48
twee parkeervakken, gelegen naast het oplaadpunt voor
elektrische voertuigen, aan te wijzen als parkeerplaats voor
het laden van elektrische voertuigen, volgens de bijlage bij dit
besluit. Dit wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door
het aanbrengen van twee witte gemarkeerde kruizen in dit
parkeervak en het plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het
Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met
onderbord ‘laden elektrische auto’s’.
• DIR/SO/Docsnr.: 5948139
Besloten is, in de Van Tuyllstraat ter hoogte van nummer 50
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 wrodt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door
het aanbrengen van twee witte gemarkeerde kruizen in dit
parkeervak en het plaatsen van bord E4 van de Bijlage 1 van het
Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) met
onderbord ‘laden elektrische auto’s’.
Iedere belanghebbende die door bovengenoemde verkeersbesluiten rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge
het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.) na
bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de A.W.B.
zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en
adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden
van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in
het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop
u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover kunt u vinden op
www.amersfoort.nl/bezwaar.
De besluiten met de bijbehorende stukken liggen ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.
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13. Hoogland/Hoogland-West
Breeland 17
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
De Voorde 9
het uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping (a3)
Fluitekamp 152
het vervangen van de kozijnen en
het bouwen van een bijgebouw (a1)
Hamseweg 17
het uitbreiden van een bedrijfspand
en het plaatsen van nieuwe
handelsreclame (a2)
Kraailand 3
het verbouwen van de woning (a3)
Kraailandhof t.h.v. nr. 47
het tijdelijk plaatsen van een mobiele
kraan op 14 februari 2019 (c)
Slaagseweg 1A
het bouwen van een biggenstal, 2e
fase (1e fase nr. 1011523) (a2)
Zandkamp 69
het kappen van 1 kersenboom (a1)
Zandkamp 236
het kappen van 2 eiken (a1)
Zeldertseweg 12
het verbouwen van het bijgebouw (a3)
Zevenhuizerstraat 55
het kappen van 2 bomen (a1)

1019935
13-02-2019

1018901
1019915

1019224
07-02-2019

1018854

13-02-2019

1019893
1018595
1019967
1019975

07-02-2019

1018664
1019937

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken
Amersfoortsestraat 23A
het slopen van een schuur en
verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Amersfoortsestraat 23A
het renoveren van een loods (a1)
Energieweg
het kappen van 9 bomen en ca.
2600 m2 houtopstanden (a1)
Hanzeboulevard 26 en 28
het bouwen van een bedrijfspand (a2)
Kosmonaut 1
het tijdelijk plaatsen van reclame (a1)
Nijkerkerstraat 6A
het wijzigen van het gebruik van het
pand (a1 en a3)
Terminalweg 11
horeca-exploitatievergunning en
gedoogverklaring coffeeshop (d)
Terminalweg 11
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. een alcoholvrij horecabedrijf
gericht op het verstrekken van
rookwaren (a3)

1019927
1019928
1019899
1019378
1019964
13-02-2019

1019912

14-02-2019

5748730

14-02-2019

1019264

ZIE OOK: Ruimtelijke ordening
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

Gebied 2. Soesterkwartier/Isselt
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER BOUW
WONINGEN CPO SOESTERHOF AAN DE MACHINIST
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 de beheersverordening Wagenwerkplaats ten behoeve van de bouw van 42 woningen en een gemeenschappelijke
ruimte aan de Machinist op de Wagenwerkplaats.
Omdat deze woningen liggen binnen de geluidszone van de
spoorlijn en het NS-emplacement zijn burgemeester en wethou-
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ders ook voornemens om voor deze woningen hogere waarden
vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de
raad en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden
als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de bijbehorende
stukken vanaf 21 februari 2019 voor een periode van 6 weken
voor iedereen ter inzage in de publiekshal van het stadhuis,
Stadhuisplein 1. Via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of
via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0307.
OV00046-0201) zijn de stukken ook te zien.
Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging (van donderdag 21
februari tot en met woensdag 3 april 2019) kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar
voren brengen. Over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden een zienswijze
kenbaar maken.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:
1. Een brief schrijven en deze per post verzenden naar:
Gemeente Amersfoort, ter attentie van Jos Meister, 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 bouwen en verbouwen >
plannen in procedure > ontwerpbesluiten omgevingsvergunning > CPO Soesterhof Machinist. 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 de zelfde
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 14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef, Vathorst en De
Wieken
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARTIËLE HERZIENING
HOGEWEG 239’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Hogeweg 239’ voor iedereen ter
inzage ligt. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook
ter inzage het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder, voor het vaststellen van
hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh).
Inhoud van het bestemmingsplan
Voor het perceel Hogeweg 239 heeft de raad op 7 maart 2017
een bestemmingsplan vastgesteld waarmee de ontwikkeling
van een woonwerk-erf mogelijk is. Nu mogen er maximaal
5 woonwerk-woningen worden gebouwd, waarbij het qua
werken gaat om kleinschalige, met de woonfunctie verenigbare
bedrijven. Om beter bij de vraag vanuit de markt te kunnen
aansluiten heeft de ontwikkelaar gevraagd dit bestemmingsplan
te herzien zodat het mogelijk wordt één woning toe te voegen
en de erfindeling te wijzigen. De ‘Partiële herziening Hogeweg
239’ maakt dit mogelijk.

of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde
manier behandeld.
U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling
een zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u per e-mail kenbaar
maken bij mevrouw W.R.H. van Santen-Buma via
w.vansanten@amersfoort.nl. Zij neemt dan contact op voor het
maken van een afspraak.
Procedure ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Van donderdag 21 februari tot en met woensdag 3 april 2019
kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke
zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders,
t.a.v. mevrouw W.R.H. van Santen-Buma, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort. Maakt u liever mondeling een zienswijze kenbaar,
laat u dit dan per e-mail weten aan mevrouw W.R.H. van SantenBuma via w.vansanten@amersfoort.nl. Zij neemt dan contact op
voor het maken van een afspraak. Het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Wgh kan ook digitaal worden geraadpleegd via
www.amersfoort.nl.

Verkiezingen Europees Parlement

INDIENEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR NIET-NEDERLANDERS
DIE ONDERDAAN ZIJN VAN ANDERE LIDSTATEN VAN DE
EUROPESE UNIE
Op 23 mei 2019 vindt in Nederland de verkiezing van de leden
van het Europees Parlement plaats. Bent u niet-Nederlander en
bezit u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese
Unie, woont u in Nederland en wilt u in Nederland deelnemen
aan deze verkiezing? U kunt zich dan onder bepaalde voorwaarden,
als dit nog niet is gebeurd, als kiezer laten registreren.
Voorwaarden
• Op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) bent u
ingeschreven in de BRP (basisregistratie personen) van de
gemeente Amersfoort.
• Op de dag van de verkiezing bent u 18 jaar of ouder.
• U bezit de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.
• U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in
een andere lidstaat van de Europese Unie.
Het formulier (Y32) waarmee u schriftelijk om registratie als kiezer
kunt verzoeken, kunt u verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken,
Stadhuisplein 1. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 9 april
2019 door de afdeling Burgerzaken zijn ontvangen.
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Team Verkiezingen,
te bereiken onder telefoonnummer 14033 of via
verkiezingen@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.

Procedure ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Hogeweg
239’ ligt met de daarbij behorende stukken van donderdag
21 februari tot en met woensdag 3 april 2019 ter inzage in de
publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie
NL.IMRO.0307.BP00169-0201) en via de gemeentelijke website
www.amersfoort.nl.

naam

voorletters geb.datum

besluit
verzonden

Davtyan

L.

15-12-1988

7-2-2019

Davtyan

E.

2-9-2016

7-2-2019

Jokubauskienė

L.

28-3-1977

7-2-2019

Karapetyan

E.

31-8-1982

7-2-2019

Öztürk

A.

1-2-1984

13-2-2019

Perrot

T.J.S.G.

26-8-1990

7-2-2019

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:
• een brief per post verzenden naar: de gemeenteraad, t.a.v.
mevrouw W.R.H. van Santen-Buma, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort
• via het online formulier: zienswijze indienen (DigiD). Met dit
formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen; inloggen
met DigiD is hierbij verplicht. Het formulier vindt u op de
gemeentelijke website bij ‘bouwen en verbouwen’> ‘plannen in
procedure’ > ‘ontwerpbestemmingsplannen’ > Partiële herziening
Hogeweg 239. 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

Sarfo

N.K.

23-2-1986

7-2-2019

Schuurman

F.

17-9-1960

13-2-2019

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.

woensdag
woensdag20
20februari
februari2019
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