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Aanvragen Koninklijke onder
scheiding voor Lintjesregen 2024
In Amersfoort zetten veel mensen zich vrijwillig in 
voor allerlei doelen. Kent u iemand die hiervoor een 
onderscheiding verdient? En wilt u hem of haar aan
melden? Dan kunt u dat het hele jaar door doen bij 
de gemeente waar die persoon woont.

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uit
gereikt bij twee gelegenheden: tijdens de jaarlijkse  
Lintjesregen op de dag voor Koningsdag en bij een 
bijzondere gelegenheid, zoals een afscheid.

Jaarlijkse Lintjesregen
Alle aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2023 
worden in behandeling genomen voor de eerst
volgende Koningsdag. U kunt nu dus aanvragen  
indienen voor de Lintjesregen van 2024.

Bijzondere gelegenheid
Voor een Koninklijke onderscheiding bij een  
bijzondere gelegenheid moet de aanvraag minstens 
vijf maanden voor een eventuele uitreiking zijn  
ingediend bij de burgemeester.

Meer informatie of direct voordragen
Wilt u weten aan welke voorwaarden een aan
vraag moet voldoen of wilt u meteen het aanvraag
formulier invullen, kijk dan op www.amersfoort.nl/
onderscheiding. U kunt natuurlijk ook even bellen 
met de gemeente via telefoonnummer: 14033

Inloopspreekuur voor vragen over het OV

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het OVinloopspreekuur. 
Daarvoor kunt u op maandag 19 december terecht van van 13.00 tot 16.00 uur in dorpshuis de Neng 
in Hoogland. 

OVambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, houden een maandelijks inloopspreekuur  om uitleg 
te geven over reizen met trein en bus. Bijvoorbeeld over hoe u een OVchipkaart aanvraagt, of hoe het 
gaat met de keuzedagen. Ook zijn ze er met informatie over verlenging van een abonnement en/of 
voor wie (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk is van het OV maar nog niet helemaal weet hoe 
het werkt. Kom vrijblijvend langs en laat u informeren.

Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OVambassadeurs tijdens het 
telefonisch spreekuur. Op werkdagen zitten zij klaar van 9.00 12.00 uur om telefonisch OVvragen te 
beantwoorden. Het telefoonnummer is 033 – 208 23 80.   

Geen Amersfoort Aangenaam 
in december

Door de drukke decembermaand zijn 
er te weinig aanmeldingen voor de 
informatiemarkt van Amersfoort Aangenaam. 
Omdat de gemeente hierdoor niet de beleving 
en ervaring kan bieden die past bij Amersfoort 
Aangenaam, is besloten de editie van 17 
december te annuleren.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 
februari. Tegen die tijd worden de organisaties 
die zich willen presenteren opnieuw 
uitgenodigd om zich aan te melden. 
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Colofon
Stadsberichten zijn berichten van 
de gemeente Amersfoort.  
Email: 
stadsberichten@amersfoort.nl

Contactgegevens gemeente 
Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoon 14 033
Website: www.amersfoort.nl. 
Email: info@amersfoort.nl
WhatsApp: 06 5750 5302

OPENINGSTIJDEN 
Burgerzaken werkt momenteel 
alleen op afspraak.
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3,  
telefonisch bereikbaar 09.00  
17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e 
verdieping). Openingstijden en 
meer informatie:  
www.archiefeemland.nl.

Wijkteams
Informatie over wijkteams voor 
zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams 
of bel 14 033

Belastingen
Informatie over de 
gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen 
of bel 14 033.

Coronavaccinaties voortaan bij Paviljoen Hoefseweg
Laatste mogelijkheid bij Adventkerk 22 december

Wie zich wil laten vaccineren tegen het coronavirus kan vanaf 23 december 2022 niet meer terecht 
bij de locatie Adventkerk. Vanaf die datum kunt u voor een coronavaccinatie alleen nog terecht bij 
het Paviljoen aan Hoefseweg 9. 

Op deze locatie kunt u zowel de eerste prik als de 
tweede en de herhaalprik tegen corona krijgen. 

Openingstijden feestdagen
Het Paviljoen (Hoefseweg 9) Amersfoort is 
tijdens de feestdagen op andere tijden geopend 
dan normaal:
Zaterdag  24 december 9.00 – 15.00 uur
Zondag  25 december gesloten
Maandag  26 december 9.00 – 15.00 uur

Zaterdag  31 december 9.00 – 15.00 uur
Zondag  1 januari 2023 gesloten

Heeft u vragen over corona, testen of vaccinatie? 
Bel met GGD regio Utrecht op telefoonnummer 
030  630 54 00 van maandag t/m vrijdag van  
8.00 – 18.00, op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.  
Of kijk op de website van Regio Utrecht: 
 www.ggdru.nl. 

De weg in de stad
In de ‘weg in de stad’ vindt u informatie over wegen die geheel 
of gedeeltelijk zijn afgesloten. Omdat het werk aan de weg 
afhankelijk is van vele zaken, waaronder het weer, kan het zijn dat 
de werkzaamheden eerder of later beginnen dan gepland. De actuele 
ontwikkelingen vindt u op www.amersfoort.nl/werkaandeweg.

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Beukenlaan en Berkenlaan 
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
6 maart 2023

Cycladen Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 december

Eikenlaan ter hoogte van 
nummer 25

Afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een kraan op de weg.

28 december

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 2023

Inktbes 21 december van 
7.00 tot 13.00 uur 

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 3 maart 2023

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en Engweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 2023

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

 9 januari t/m  
24 februari 2023

Valkestraat Schilderswerken. Afgesloten voor 
doorgaand verkeer.

tot 16 december 
17.00 uur

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

https://www.amersfoort.nl/onderscheiding
https://www.amersfoort.nl/onderscheiding
https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg


Energiecoöperatie Samen Energie wil met het project Soesterwijkwiek twee windmolens realiseren op bedrijventerrein 
Isselt. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid. Hieruit blijkt dat alle 
effecten binnen de wettelijke norm blijven en dat twee windmolens ruimtelijk gezien mogelijk zijn. De opbrengsten van 
de windmolens komen ten bate van de inwoners van Amersfoort en Soest. 

Op www.amersfoort.nl/windopisselt vindt u meer informatie over de onderzoeken, data voor 
inloopavonden en de verdere stappen. Ook kunt u daar de onderzoeksresultaten downloaden en 
een reactie geven of vragen stellen. Benieuwd hoe de windmolens vanuit verschillende plekken 
in de stad eruit kunnen zien? Als u de QR-code scant, dan komt u terecht op de website waar een 
virtual realitypresentatie staat waarop u vanaf 12 plekken in Amersfoort en Soest de windmolens 
ziet.

Twee windmolens op 
bedrijventerrein Isselt 

Hoe zit het met slagschaduw? 
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Er vliegen vogels tegen een windturbine 
aan, zeker in het begin. Maar vergeleken 
met andere gevaren die vogels tegen
komen, zoals gebouwen, wegen en niet 
te vergeten de huiskat, lijkt de schade 
van windmolens beperkt. 
De twee windmolens staan op een 
‘zwaar bedrijventerrein’ , voor vogels 
geen echt aantrekkelijk verblijf of 
voedselgebied. Ze staan niet in of op 
voldoende afstand van natuurgebieden. 
Als veel vogels langstrekken, gaan de 
wieken via een sensor op stilstand. 
Er komen wel vleermuizen voor en 
daar wordt nog verder onderzoek naar 
gedaan.

Hoe zit het met vogels en vleermuizen? 

Het meeste geluid van een windmolen komt door de 
luchtstroming om de draaiende wieken. Dit geluid wordt 
vaak als een zoevend of zwiepend geluid ervaren. Door 
innovatie zijn moderne, grotere windmolens stiller dan 
oudere, kleinere windmolens. 

Onderzoek van het Expertisepunt Windenergie & 
gezondheid (RIVM en GGD) heeft geen relatie aangetoond 
tussen het geluid van een windmolen en de gezondheid. 
Geluid blijft lastig en heel persoonlijk. 

We weten dat mensen zich zorgen maken over geluid en 
bromtonen. Zorgen veroorzaken stress en dat is niet goed 
voor de gezondheid. De Nederlandse overheid heeft daarom 
strenge normen om te voorkomen dat omwonenden last 
hebben van geluid. Uit het onderzoek blijkt dat de twee 
molens nergens over deze wettelijke normen gaan.

Hoe zit het met geluid & gezondheid?

De bewegende schaduw van de wieken 
heet slagschaduw. Mensen kunnen 
hier last van hebben, bijvoorbeeld als 
slagschaduw over een raam van het huis 
gaat of over de tuin. Als er een ander 
huis of boom voor staat, is het effect 
beperkt. Verder is slagschaduw er vooral 
in de lente en de herfst, omdat de zon 
dan lager staat. Kijk op  
www.amersfoort.nl/windopisselt naar 
een filmpje van slagschaduw in de vier 
periodes van het jaar. 

Er zijn strenge regels om de overlast 
van slagschaduw te beperken. 
Zo mogen woningen, scholen en 
kinderdagverblijven nooit meer dan  
5 uur en 40 minuten slagschaduw per 
jaar hebben. Dan zorgt een sensor in de 
molen ervoor dat de molen op stilstand 
gaat. 

Hoe zit het met slagschaduw? 

Om twee windmolens te mogen bouwen op deze plek, moet 
de gemeente afwijken op het bestemmingsplan van het 
bedrijventerrein. Daar starten we een ruimtelijke procedure 
voor. Het Waterschap onderzoekt het komende jaar of de 
windmolen past binnen haar nieuwe visie op rioolzuivering 
en nieuwe EU wetgeving. Als alle stappen zijn doorlopen, dan 
worden de windmolens op zijn vroegst in 2027 gebouwd.

Wanneer staan de windmolens er? 

Honderd procent lokaal eigendom 
betekent dat de opbrengst in de stad 
blijft en inwoners uit Amersfoort en 
Soest financieel kunnen meeprofiteren. 
Ook gaat een deel van de opbrengst 
in een gebiedsfonds waarmee Samen 
Energie andere duurzame initiatieven 
op weg wil helpen. Wilt u hier meer over 
weten of meedoen als molenaar:  
www.soesterwijkwiek.nl

Wat is interessant aan een lokaal initiatief?

Nieuwe windmolens hebben dit niet. 
Zij hebben een sensor waardoor het 
nachtlicht aangaat, alleen als een 
vliegtuig of helikopter de windmolen 
nadert. 

Hoe zit het met knipperlichten in de nacht?

1 windmolen wekt net zo veel stroom op 
als 25.000 zonnepanelen.

Waarom windenergie?

Dit bleek uit onderzoek uit 2017 naar 
plekken in Amersfoort waar windmolens 
mogelijk zijn en uit een enquête onder 
het stadspanel waar meer dan 4000 
bewoners aan meededen. Afgelopen 
jaar is met de Regionale Energiestrategie 
wind op dit bedrijventerrein opnieuw 
op de kaart gezet. De raad had de wens 
om extra onderzoek te laten doen naar 
de gevolgen. Dit is nu gedaan. Naast 
bedrijventerrein Isselt zijn ook locaties 
langs de A28 en Vlasakkers genoemd als 
kansrijk.

Waarom op bedrijventerrein Isselt? 

Ze staan met de voet op een bedrijven
terrein waar veel ‘zware bedrijvigheid’ is. 
Maar als u door de polder fietst of langs 
de Eem wandelt, dan vallen ze echt wel 
op. De een vindt het een modern icoon, 
voor de ander is het een element in het 
landschap dat er niet hoort. 

Hoe zit het met horizonvervuiling?

We organiseren meerdere informatie
bijeenkomsten voor belanghebbenden 
en geïnteresseerden. Informatie vindt u 
op www.amersfoort.nl/windopisselt.

Inloop voor belanghebbenden 

In deze fase informeren we bewoners en ondernemers over 
de resultaten van de onderzoeken: wat kan de komst van 
twee windmolens betekenen en hoe kunt u op de plannen 
reageren. Deze reacties nemen we mee naar de raad.

Wat is de volgende stap? 



Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook 
de veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan 
Burgernet en andere bewoners dragen veel bij aan veiligheid.

Samen Duurzaam
De gemeente werkt aan een duurzame stad. Waar voldoende groen te vinden 
is. Waar water, lucht en bodem schoon zijn. Een plek waar mensen zich veilig 
voelen. Een CO2-neutrale stad. Kortom, een stad waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. Dit kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners 
en gebruikers van de stad: Samen Duurzaam. Heeft u leuk duurzaam nieuws uit 
Amersfoort? Laat het ons dan weten via duurzamestad@amersfoort.nl.
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Expositie ‘Verduurzaam je monument!’ in stadhuis
Woont u in een monumentaal pand of staat uw huis in een beschermd stadsgezicht? En zoekt u 
inspiratie voor het verduurzamen van uw historisch pand en het verlagen van uw energierekening? 
Kom dan naar een expositie Verduurzaam je monument!

De expositie Verduurzaam je monument! 
is van 30 november tot 30 december te 
zien in het stadhuis op Stadhuisplein 1. De 
expositie is tijdens gewone openingstijden 
(9 tot 5 uur) gratis te bezoeken op de vide 
in de hal. Ook is er iedere woensdag een 
speciaal duurzaamheidsloket geopend bij 
de tentoonstelling. Daar kunt u terecht 
met vragen over wat u kan doen en welke 
subsidiemogelijkheden er zijn. Kom gewoon 
langs, zonder aanmelden, en stel uw vraag.

Expositie met iedere woensdag advies op maat
Onze stad heeft ongeveer 5.000 monumenten en 
gebouwen binnen beschermde stadsgezichten. 
Met eenvoudige maatregelen zoals een goed 
ingeregelde cv, tochtstrips, ledverlichting of dikke 
gordijnen, valt al veel energie te besparen. Maar 
het verduurzamen van monumenten en andere 
historische gebouwen vraagt ook om maatwerk. 

Zolang de cultuurhistorische waarde van het 
monument behouden blijft, kan er vaak meer 
dan u denkt. De expositie toont wat er kan en 
hoe dat in zijn werk gaat, zowel in tekst, beeld als 
video. Denk aan acties om te isoleren, ventileren, 
verwarmen en energie op te wekken. 

Omgevingsvergunning
Voor het verduurzamen van een monument, 
zowel binnenkant als buitenkant, is wel vaak een 
Omgevingsvergunning nodig. Om u daar goed 
op voor te bereiden is het belangrijk om vooraf 
advies te vragen. Dus maak gebruik van het 
duurzaamheidsloket op woensdag. Hier geven 
medewerkers van de afdeling monumentenzorg 
advies op maat. Zij kunnen u ook adviseren over 
financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Voor het plaatsen van zonne panelen in 

beschermde stads gezichten zijn er meer 
mogelijk heden. Via www.amersfoort.nl/
duurzaam-erfgoed kunt u meer informatie 
vinden over wat er zonder vergunning wel kan. 
Kijk voor vragen of een advies op maat op deze 
website of neem contact op met de afdeling 
Monumentenzorg via monumentenzorg@
amersfoort.nl of via telefoonnummer 14033.

‘Green Friday’ CO2-cheque voor 
gemeente Amersfoort
Niemand zal het grote aantal Black-Friday acties ontgaan zijn. Voor veel 
kringloopwinkels was dit juist het moment om gezamenlijk een vuist te 
maken tegen overconsumptie in onze maatschappij. Daar maakt Black-Friday 
dus plaats voor Green-Friday; een dag waarop er aandacht gevraagd wordt 
voor de hoeveelheid CO2-uitstoot die kan worden bespaard bij het kopen van 
tweedehands producten.

De hoeveelheid goederen die in 2021 door 
Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden 
is ingebracht, verkocht en gerecycled is 
namelijk goed voor een besparing van 
2.854 ton aan CO2-uitstoot. Dit staat 
ongeveer gelijk aan het verwarmen van 
1.150 huishoudens gedurende een jaar.

Het is traditie dat op Green Friday de CO2-
cheque wordt aangeboden aan het college 
van gemeente Amersfoort. Een goede 
gelegenheid voor wethouder Johnas van 
Lammeren om een bezoek te brengen 
aan Kringloopcentrum Amersfoort aan 
de Zwaaikom 21. Daar nam hij de CO2-
cheque namens de gemeente Amersfoort 
in ontvangst.

Geef uw Amersfoortse boom een tweede leven
Bomen geven ons schone lucht en zorgen voor een fijne omgeving. Maar soms moeten ze worden gekapt, omdat ze ziek zijn of in de weg staan. Geef ze 
een tweede leven in de vorm van een bank, tafel of bijvoorbeeld een snijplank. Dat kan met hulp van KeiStadHout. 

‘Hout is het nieuwe goud,’ zegt Jörgen Steenbeek van KeiStadHout. Dit 
houtverwerkingsbedrijf droogt, zaagt en verwerkt het hout van in onze 
eigen omgeving gekapte bomen. ‘We vinden het belangrijk dat er zoveel 
mogelijk bomen in Amersfoort groeien en dat het hout van een boom die 
niet meer kan blijven staan, nuttig wordt gebruikt. Zo voorkom je afval 
en werk je mee aan een circulaire economie. Voor elke verwerkte boom 
planten wij een nieuwe terug in de natuur.’ 

Lever uw boom in 
Inwoners van Amersfoort kunnen hun gekapte boom bij KeiStadHout 
aanleveren, zodat het hout een mooie nieuwe bestemming krijgt. 
Daarnaast is KeiStadHout een van de bedrijven in de stad die bomen van 
de gemeente krijgt aangeleverd om ze te verwerken. Samen met collega-
houtverwerkers, een plaatselijke houtzagerij en hoveniersbedrijven hebben 
ze de ambitie om zoveel mogelijk Amersfoortse bomen een mooie nieuwe 

bestemming te geven. Momenteel zijn ze druk met verhuizen, want 
KeiStadHout is vanaf eind januari gevestigd in een werkplaats aan de 
Lokhorsterweg.  

Jörgen Steenbeek 
en Rob Fokkink van 
KeiStadHout.  
(foto: KeiStadHout)

Meer inspirerende 
voorbeelden?
AmersfoortDuurzaam.nl 
is hét platform dat steeds 
wordt aangevuld met leuke 
voorbeelden van duurzame 
inwoners en ondernemers in 
Amersfoort.  

Laat u inspireren op 
amersfoortduurzaam.nl voor 
uw volgende duurzame stap.

Woensdag 30 november tot 
vrijdag 30 december
Expositie: Verduurzaam je 
monument!
Stadhuis, Stadhuisplein 1
www.amersfoort.nl/duurzaam-
erfgoed

Donderdag 15 december, 19.30
Online informatiebijeenkomst: 
Thuis energie besparen
www.duurzaambouwloket.nl/
klem-amersfoort

Vrijdag 16 december, 
19.00 tot 23.00
Kijkavond bij de Sterrenwacht
Sterrenwacht Midden-Nederland,  
Schothorsterlaan 27
sterrenwacht-mn.nl

Zaterdag 17 december, 
12.00 tot 16.00
Vikingzondag: Joelfeest
Het Middeleeuws Erf, 
Schothorsterlaan 21
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ 
middeleeuws-erf

Woensdag 21 december tot 
dinsdag 21 maart
Ontdek korstmossen op 
landgoed Schothorst
Landgoed Schothorst, 
Schothorsterlaan 21
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Woensdag 21 december tot 
dinsdag 21 maart
Winter kabouterwandeling
Landgoed Schothorst, 
Schothorsterlaan 21
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Vrijdag 23 december,  
16.00 tot 21.00
Wandeling Licht en donker
Stationsplein 41 Amersfoort
ahontspannu@gmail.com
www.wandelenfietsenamersfoort.
jouwweb.nl

Kalender

De expositie is van 9 tot 5 gratis te bezoeken op de 
vide in de hal.

Energierekening verlagen? 
Volg het webinar!
Speciaal voor alle inwoners van Amersfoort organiseert het 
Duurzaam Bouwloket in opdracht van de gemeente Amersfoort 
een webinar om u te helpen met onafhankelijk advies voor uw 
huur- of koophuis. 

Ontdek welke stappen u vandaag nog kunt nemen om uw 
energierekening te verlagen. Daarmee bespaart u geld, verhoogt 
u het comfort in huis en draagt u bij aan een duurzame wereld. 

Wat: Webinar ‘Kleine energiebesparende maatregelen’
Wanneer: Donderdag 15 december van 19.30- 20.15 uur 
Hoe: Online, u krijgt een link na aanmelding 

Meldt u aan via  
www.duurzaambouwloket.nl/
klem-amersfoort en ontdek met 
welke simpele acties u geld kunt 
besparen. U kunt tijdens het 
webinar vragen stellen en krijgt 
de opname van de presentatie na 
afloop toegestuurd.

Wethouder Johnas van Lammeren 
neemt de CO2-cheque in ontvangst.

https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed
https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed
mailto:mailto:monumentenzorg%40amersfoort.nl?subject=
mailto:mailto:monumentenzorg%40amersfoort.nl?subject=
https://AmersfoortDuurzaam.nl
https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed
https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed
https://www.duurzaambouwloket.nl/klem-amersfoort
https://www.duurzaambouwloket.nl/klem-amersfoort
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ middeleeuws-erf
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ middeleeuws-erf
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl
https://www.wandelenfietsenamersfoort.jouwweb.nl
https://www.wandelenfietsenamersfoort.jouwweb.nl
https://www.duurzaambouwloket.nl/klem-amersfoort
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Uitwerkingsvoorstel zorgpark 
Zon & Schild

Veel gebouwen op het terrein Zon & Schild - het 
instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg en 
eigendom van GGz Centraal - zijn verouderd en voldoen 
niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom moet 
het terrein herontwikkeld worden. De gemeenteraad 
neemt een besluit over het uitwerkingsvoorstel voor 
het westelijke deel van het terrein Zon & Schild, het 
zogenaamde Zorgpark.

Voor de herontwikkeling van het terrein is in 2019 
een ruimtelijk kader vastgesteld. Daarin staan de 
uitgangspunten voor het hele terrein van Zon & Schild 
beschreven. In het uitwerkingsvoorstel voor het westelijk 
deel staat onder andere dat de zorgfuncties van Zon & 
Schild in dat gedeelte moeten komen (het zogenaamde 
Zorgpark). In een combinatie van bestaand en nieuw (zorg)
vastgoed waar ook ruimte is voor andere zorgpartijen dan 
GGz Centraal. 

Er komt een zogenaamde overgangszone tussen de 
klinieken en het toekomstige woongebied ‘midden’. Het 
college stelt verder voor dat de minimale bouwhoogte van 
de gebouwen twee lagen wordt, waarbij niet boven de 
boomkruinen zal worden gebouwd.
Na vaststelling van het uitwerkingsvoorstel start de 
planontwikkeling van de delen midden en oost. Daar 
moeten zo’n vijfhonderd woningen komen, waaronder 
woningen voor mensen die lichtere ondersteuning en zorg 
aan huis (ambulante zorg) nodig hebben.

Luchtfoto terrein Zon & Schild (bron: gemeente Amersfoort).

Het Plein van 20 december (19.15 uur)    
Awesome Amersfoort, klimaatburgemeester en 
winnaars Techathon’22 Hoefkwartier 

Het Plein is de informatiemarkt van gemeenteraad Amersfoort voor 
inwoners, organisaties en bedrijven. Op 20 december staan op Het Plein: 
Awesome Amersfoort, de klimaatburgemeester en de winnaars van 
Techathon’22 Hoefkwartier. 

Het Plein wordt gehouden van 19.15 tot 19.45 uur in de hal van het 
stadhuis. Op de informatiemarkt krijgen de raadsleden informatie over 
Awesome Amersfoort: een manier voor inwoners om met hun ideeën 
Amersfoort nog mooier en leuker te maken. Klimaatburgemeester 
Ton Jansen kom langs om de klimaatnoodstand uit te roepen. En twee 
studententeams, de winnaars van Techathon 2022, presenteren hun 
plannen voor de ontwikkeling van het Hoefkwartier.

Wilt u ook uw idee, plannen en/of ambities voor de stad delen met de raadsleden? Meld u aan voor Het Plein bij de 
raadsgriffie op telefoonnummer: 033-469 43 79 of e-mail: gemeenteraad@amersfoort.nl.

Ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost en West met veertig tijdelijke woningen

De gemeenten Amersfoort en Nijkerk hebben concrete plannen om de stadsrandzone in de oksel van de A1 en A28, langs de 
Nijkerkerstraat, op een andere manier in te richten. Dat is nodig voor de geplande aanpassing en uitbreiding van knooppunt 
Hoevelaken door Rijkswaterstaat en de druk op het Hoevenlakense bos, dat steeds meer voor recreatie wordt gebruikt. De 
raad neemt een besluit over het ontwikkelkader en een begrotingswijziging voor de tijdelijke bouw van veertig woningen op 
een weiland aan de Nijkerkerstraat.

Het deelgebied Nijkerkerstraat Oost en West ligt binnen de gemeente
grenzen van Amersfoort, tegen de provincie en gemeentegrens met 
Gelderland en Nijkerk aan. Om verder te kunnen met het plan moet de 
gemeenteraad zich buigen over het ontwikkelkader. In het ontwikkelkader 
staan uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied voor de 
komende tien tot vijftien jaar. 

Begrotingswijziging tijdelijke woningen Nijkerkerstraat
Er is een grote vraag naar woningen en vooral naar betaalbare sociale 
huurwoningen voor statushouders en andere woningzoekenden die 
met spoed een woning nodig hebben. De gemeente zoekt naar locaties 
waar permanent of tijdelijk woningen kunnen komen. Omnia Wonen 
en gemeente Amersfoort willen aan de Nijkerkerstraat ongeveer 
veertig woningen realiseren, voor een periode van tien jaar. Jongeren en 
statushouders krijgen hierbij voorrang. Het gaat om een weiland tussen 
Nijkerkerstraat 31 en 33. De locatie is eigendom van de gemeente. 

Gebied Nijkerkerstraat (bron: gemeente Amersfoort)

De agenda van de gemeenteraad op 20 december
 Ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost en West, uitwerkingsvoorstel Zon & Schild 
en pilot gelote burgerraad
Op dinsdagavond 20 december is de laatste vergaderavond van 2022. De gemeenteraad komt vanaf 19.00 uur bijeen 
voor de raadsavond De Raad, met de raadsvergadering Het Besluit, de Actualiteitenraad en informatiemarkt Het 
Plein. De gemeenten Amersfoort en Nijkerk willen de Nijkerkerstraat Oost en West herinrichten. De raad neemt een 
besluit over een ontwikkelkader. Ook besluit de raad over het uitwerkingsvoorstel voor zorgpark Zon & Schild en 
over een plan van aanpak voor een pilot gelote burgerraad. 

Raadsvergadering Het Besluit 20 december (19.45 uur)

Inwoners en organisaties gaan op Het Plein over 
hun ideeën en plannen in gesprek met raadsleden.

Lees verder op de volgende pagina >>

Vergadering volgen

De Actualiteitenraad en de raadsvergadering worden 
in de Raadzaal gehouden. U kunt de avond bijwonen 
vanaf de publieke tribunes. U kunt daarnaast de raads
vergadering en de Actualiteitenraad volgen via het 
YouTubekanaal van de gemeenteraad:  
youtube.com/raadamersfoort. Of via Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat ook 
de agenda met de vergaderstukken (zie paperclips). 

Rectificatie
Op de pagina’s De Raad in De Stad Amersfoort van vorige week stond per abuis bij de terugblik de verkeerde  
achternaam van het beëdigde buitengewoon fractielid van de ChristenUnie. Dit moet zijn: Rianne Slagboom.

https://youtube.com/raadamersfoort
https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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Verordeningen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amersfoort 2023 en 
leges 2023
Met ingang van 2023 wordt door een wijziging in de regelgeving bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen de 
vermogensnorm verruimd. Bepaalde inwoners die in het verleden geen aanspraak op kwijtschelding konden maken, 
komen daarvoor nu wel in aanmerking. De legesverordening wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld om 
kostendekkende dienstverlening aan de burgers te kunnen waarborgen. 

De landelijke wet en regelgeving voor kwijtschelding van rijksbelastingen 
geldt ook voor gemeenten. Gemeenten kunnen binnen wettelijke grenzen 
afwijken van de landelijke regels en kiezen of ze juist wel, geen of gedeeltelijke 
kwijtschelding willen verlenen. De gemeenteraad stelt bij afwijking dan de 
juridische kwijtscheldingskaders vast. Deze worden door het college ingevuld met 
aanvullende regelgeving.

Leges
De legesverordening wordt jaarlijks aangepast en door de raad vastgesteld. Zo is er 
de jaarlijkse wijziging van de rijksleges bij reisdocumenten en rijbewijzen. Ook zijn 
er ontwikkelingen in wet en regelgeving, jurisprudentie, beleid of nieuwe inzichten 
waardoor de legesverordening moet worden aangepast. Leges zijn bedragen die de 
overheid (vaak gemeenten) rekent voor diensten of producten. Inwoners betalen 
leges voor bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of vergunning. 

(foto: Esther Slijkerman-Buddingh)

Pilot gelote burgerraad

Op 28 juni 2022 is het onderwerp gelote burgerraad voor het eerst tijdens De Ronde besproken. De fractiewoord voerders 
stonden positief tegenover een experiment met een gelote burgerraad. In een volgende vergadering werd duidelijk dat 
fracties eerst willen dat daarvoor een plan van aanpak wordt opgesteld. De raad wordt gevraagd de opdracht te geven 
voor het opstellen van een plan van aanpak voor een pilot gelote burgerraad. En daarvoor een werkgroep aan te stellen. 

De werkgroep moet gaan bestaan uit drie leden van het Burgerinitiatief Gelote Burgerraad 
Amersfoort, minimaal drie commissieleden, een vertegenwoordiger vanuit de griffie en een 
vertegenwoordiger vanuit de ambtelijke organisatie. In het plan van aanpak moeten onder andere 
de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  Hoe vindt agendering plaats? 
  Hoe wordt qua deelnemers voor een goede afspiegeling van de samenleving gezorgd? 
  Hoe ziet het ontwerp van de organisatie van de eerste gelote burgerraad eruit? 
  Welke organen kent de gelote burgerraad (bijvoorbeeld agendaraad, discussieraad)?
  Welke status heeft een besluit door de gelote burgerraad? 

(foto: Pixabay)

Parkeerverordening 2023 en 
Verordening parkeerbelasting 2023

De Verordening Parkeerbelasting wordt jaarlijks 
vastgesteld. In deze verordening zijn juridische regels 
vastgelegd op basis waarvan parkeervergunningen in de 
stad verleend kunnen worden en parkeergeld geheven 
kan worden. 

Met het vaststellen van de verordening voor 2023 gaan de 
parkeertarieven op straat met vijf cent per uur omhoog. 
De stijging van het tarief voor vergunningen is afhankelijk 
van het vergunningtype. Zo stijgt het tarief voor een 
bewonersvergunning in zone A van €104,80 naar €106,85 
per jaar en in zone B van €86,80 naar €88,50 per jaar. 
Daarnaast heeft het college, na het vaststellen van de 
verordening, de bevoegdheid om het maximum aantal te 
verlenen vergunningen en het type vergunningen in een 
gebied te bepalen.

Lees verder op de volgende pagina >>

Verder op de agenda

Actualiteitenraad (19.00-19.15 uur)
Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van 
burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen die 
niet op de vergaderagenda staan. Let op: worden er geen 
onderwerpen aangemeld, dan gaat de Actualiteitenraad niet 
door. Informatie over de Actualiteitenraad staat op Politiek 
Portaal: amersfoort.raadsinformatie.nl. 

Andere raadsvoorstellen raadsvergadering Het Besluit

•  Herbenoemen leden commissie Ruimtelijke kwaliteit voor 
de disciplines stedenbouw en restauratiearchitectuur
 De benoeming van de leden geldt voor een periode van 
drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. De eerste 
benoemingsperiode van de leden voor de disciplines 
stedenbouw en restauratiearchitectuur loopt begin 
februari 2023 af. Voorgesteld wordt om de benoemingen 
van de heer Egert en de heer Van Traa te verlengen met 
een periode van drie jaar.

•  Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet
 Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet 
zijn gemeenten verplicht om periodiek een nieuwe 
financiële verordening vast te stellen, voor het financiële 
beleid, het financiële beheer en de inrichting van de 
financiële organisatie. De belangrijkste wijzigingen 
ten opzichte van de vorige verordening gaan over 
de rechtmatigheidsverantwoording en inkoop en 
aanbesteden.

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Roerstraat 28-30
 Op 24 mei 2022 is een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen 
van twee woningen aan de Roerstraat 28 en 30. 
De initiatiefnemer is van plan om het bestaande 
bedrijfsgebouw te slopen. Daarvoor in de plaats komen 
twee nieuwe woningen. Het plan past niet in het 
bestemmingsplan. Het college vraagt de gemeenteraad 
om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 
te geven. Daarna kan dit ter inzage worden gelegd en 
vervolgens definitief worden. Met een verklaring van geen 
bedenkingen geeft de raad aan geen bezwaar te hebben 
tegen het bouwplan. 

Toekomstige situatie Roerstraat 28-30 (bron: BuRO). 

•  GGD regio Utrecht: Begrotingswijziging 2022-1
 De GGD regio Utrecht (GGDrU) wil een aantal wijzigingen 
doorvoeren in de begroting van 2022. Gemeenteraden uit 
de regio Utrecht kunnen een zienswijze indienen op de 
wijzigingen in de begroting. De wijzigingen in de begroting 
hebben vooral te maken met de toegenomen kosten door 
de coronacrisis en de indexering van loonkosten. De hogere 
loonkosten hebben invloed op de jaarlijkse bijdrage van 
de gemeente Amersfoort aan de GGDrU en daar was al 
rekening mee gehouden in de begroting van de gemeente. 
Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te 
dienen.

•  Regiotaxi: wijziging Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Amersfoort 2020 en 
aandachtspunten bij de inkoop regiotaxi 2024
 De regiotaxi is bedoeld voor inwoners die vanwege een 
lichamelijke of psychische beperking geen vervoer hebben. 
Tegen een gereduceerd tarief kunnen zij met een Wmo
taxipas toch van A naar B komen. Het college stelt voor 
de eigen bijdrage voor de regiotaxi van € 1,05 naar € 1,10 
per zone te indexeren. Daarmee wordt een deel van de 
kostenstijging doorberekend, om zo kwetsbare inwoners te 
ontzien.

(foto: De Stad Amersfoort)

•  Belastingverordeningen 2023
 Op 8 november 2022 heeft de raad de begroting 20232026 
vastgesteld. Om de belastingopbrengsten aan te laten 
sluiten op de begroting is het belangrijk om de tarieven in 
de gemeentelijke belastingverordeningen voor 2023 aan te 
passen. 

•  Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende 
projecten VERDER
 Het Rijk en de regio MiddenNederland hebben in 2006 het 
bestuursakkoord VERDER ondertekend. In VERDER werken 
lokale en regionale overheden samen aan oplossingen 
voor de mobiliteitsproblematiek in MiddenNederland. 
Voor de bijdrage van gemeente Amersfoort is uitgegaan 
van een bedrag van € 22,2 miljoen. Voor het jaar 2022 en 
2023 is geen investeringskrediet beschikbaar. De projecten 
lopen wel door. Om deze uitgaven in de openbare ruimte 
voor bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden 
en groenvoorzieningen uit te voeren, is een nieuw 
investeringskrediet nodig.

•  Doorontwikkelen takenpakket griffie
 In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om uitbreiding 
van de griffie. Een medewerker informatiebeheer moet 
zorgen voor betere informatievoorziening aan de raad, 
door bijvoorbeeld dossiers op te stellen over belangrijke 
onderwerpen die spelen. Een medewerker communicatie 
en verbinding gaat aan de slag met het verbeteren van het 
contact tussen raad en stad. Hierover zal de raad beslissen.

Belangrijke informatie

Kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer wilt 
weten over de gemeenteraad. Daar staan onder andere de 
vergaderplanning en alle vergaderstukken. Het kan zijn dat 
de vergaderagenda wijzigt. Houd daarom de website in de 
gaten voor actuele informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeente
raad? Volg de raad dan op 
 @RaadAmersfoort 
 youtube.com/raadamersfoort
 facebook.com/raadamersfoort 
 instagram.com/gemeenteraadamersfoort

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse RaadsMail 
via amersfoort.nl/aanmeldennieuwsbrieven.

Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffie:  
 griffie@amersfoort.nl 
 033 469 4379.

https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven
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“Mijn naam is Hans Lemain en ik 
woon met mijn vriendin en twee 
katten in de Zeeheldenbuurt. Ik ben 
in het dagelijks leven officier van 
de Koninklijke Marechaussee en 
werkzaam bij het Landelijk Tactisch 
Commando. Dankzij mijn werk 
heb ik veel verschillende steden in 
Nederland goed leren kennen en 
waardeer ik Amersfoort des te meer. 

Ik wil mij inzetten voor een goed bereikbare stad, met de fiets 
en het openbaar vervoer, maar zeker ook met de auto omdat 
veel mensen die eenvoudigweg nodig hebben voor hun werk. 
Onze fijne stad maken we samen en daar ga ik mij voor 
inzetten!”

“Mijn naam is Marleen van 
den Nieuwendijk. Ik ben 
registeraccountant en werk bij het 
Ministerie van Financiën, bij de 
Douane. Ik woon in Vathorst en 
ik heb samen met mijn man vier 
kinderen. Ik zet mij met liberale 
passie in voor de onderwerpen 
jeugdzorg, werk & inkomen, 
diversiteit, toegankelijkheid, 

onderwijs & jeugd en integratie. Verantwoordelijkheid op 
juist deze onderwerpen vind ik erg belangrijk: kansen grijpen, 
hulp vragen als dat niet lukt, niet onnodig leunen, niet te 
snel oordelen. Dan komt ons belastinggeld op de juiste plek 
terecht. Ik wil een stad vol kansen, voor wie écht wil, met 
hulp waar nodig. En een weerbare jeugd.”

“Ik ben Emile Arnold, 35 jaar en 
woon samen met mijn vrouw en 
twee kinderen in Zielhorst. In mijn 
werk als gebiedsmakelaar voor een 
andere gemeente spreek ik veel 
verschillende inwoners en hoor 
ik waar zij behoefte aan hebben. 
Vaak gaat het erover dat ze zich 
niet gehoord of gezien voelen door 
de politiek. Dit vind ik écht zonde, 

want de gemeenteraad beslist juist over de onderwerpen 
die voor veel mensen belangrijk zijn. Mijn vraag is dan ook, 
hoe kunnen we u beter betrekken? U kunt mij mailen op 
e.arnold@amersfoort.nl. Helpt u ook mee aan een beter 
Amersfoort?”

Nieuwe raadsleden Hans Lemain, Marleen van den Nieuwendijk en Emile Arnold stellen zich voor

Hans Lemain, Marleen van den Nieuwendijk en Emile Arnold werden tijdens de raadsvergadering van 1 november als nieuw raadslid beëdigd en toegelaten tot de gemeenteraad.  
Lemain, eerder al tijdelijk raadslid voor de VVD, nam de raadszetel over van de gestopte Ivo Beekers. Van den Nieuwendijk (VVD) vervangt nu - de wegens ziekte afwezige - Kees Kraanen. 

Arnold is tot maart 2023 raadslid namens Beter Amersfoort omdat Noëlle Sanders herstellend is van een ongeluk. 

Hoe vergadert de raad vanaf januari 2023

De gemeenteraad vergadert ook in 2023 elke dinsdag. 
Tijdens recessen (schoolvakanties) zijn er in principe geen 
vergaderingen. Gemiddeld een keer in de maand is er zoals 
gewoonlijk De Raad. De andere dinsdagen vergaderen de 
commissies. De veranderingen op een rij.

De Raad
Een keer in de maand is er in principe op een dinsdag De Raad,  
met de Actualiteitenraad, informatiemarkt Het Plein en 
raadsvergadering Het Besluit. 
Wat verandert er:
  De Raad begint al ’s middags om 15.00 uur. 
  De Actualiteitenraad start om 15.00 uur.
  De raadsvergadering Het Besluit start in principe om 

15.15 uur (tenzij er geen Actualiteitenraad is, dan begint 
de raadsvergadering om 15.00 uur). 

  Informatiemarkt Het Plein wordt gehouden van 17.30 uur 
tot 18.00 uur. 

  De raadsvergadering Het Besluit gaat, als de agenda nog 
niet af is, na Het Plein en het diner, om 19.00 uur weer 
verder. 

Raadscommissies
De gemeenteraad werkt vanaf 1 januari 2023 met een 
commissiestelsel. Er zijn vier commissies:
1.  Commissie Omgeving: Ruimtelijke ordening, Mobiliteit,

Wonen, Duurzaamheid,  Energietransitie en Grondzaken;
2.  Commissie Sociaal: Zorg, Welzijn, Onderwijs, Inclusie, 

Werk & Inkomen en Sport;
3.  Commissie Bedrijvigheid: Stedelijk beheer en milieu, 

Veiligheid, Sport, Kunst en cultuur, (circulaire) Economie;
4.  Commissie Bestuur: Financiën, Bestuur, Dienstverlening en 

vastgoed. 

   Om de week vergaderen er twee commissies, parallel 
aan elkaar. Dus de ene week de commissies Sociaal en 
Bedrijvigheid, de andere week de commissies Omgeving 
en Bestuur. 

   De commissies Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur 
beginnen altijd om 19.00 uur. 

   De commissie Omgeving vergadert ’s middags (van 14.30 
tot 18.00 uur) en ’s avonds (van 19.00 tot 22.30 uur).

Spreekrecht voor inwoners
Aan het begin van elke raadscommissievergadering is er 
algemeen spreekrecht en kunnen inwoners, organisaties 
en instellingen inspreken en zo hun mening geven. Inspraak 
mag over elk onderwerp gaan dat die commissie aangaat. 
Het hoeft niet meer per se op de agenda te staan van die dag. 
U vindt de vergaderagenda en informatie over de gemeente
raad op de websites amersfoort.raadsinformatie.nl en 
amersfoort.nl/gemeenteraad. Vragen? Neem contact op met 
de griffie: griffie@amersfoort.nl of 033 – 469 4379. 

De 25-jarige Laurien Noortman komt uit Hoogland en woont momenteel in Utrecht. 
Ze werkt als basisarts Psychiatrie in Zwolle. Ze is de dochter van Angeliek Noortman-
Nieuwendijk, raadslid van het CDA. 

“Mijn werk als arts is een scherp contrast met de politiek. 
Daarom vind ik het zo leuk om dit naast mijn werk te 
doen. Juist omdat het zo anders is en de mensen zo 
anders zijn. Ik wilde dit tijdelijk doen maar ben inmiddels 
al viereneenhalf jaar fractieassistent. Het is vooral leuk 
om betrokken te zijn bij de stad. Je maakt veel meer mee 
wat er gebeurt.”

Als fractieassistent begon ze eerst vooral met 
notuleren van vergaderingen. “Nu houd ik me bezig 
met social media maar ook meer met de politiek. 
Ik lees mee met stukken, praat en denk mee over 
onderwerpen, bijvoorbeeld over zorg en andere sociale 
onderwerpen. Meestal lees ik op zondag stukken en 
bereid ik vergaderingen voor. Op maandagavond is de 

fractievergadering. Soms ga ik met bezoeken mee de wijk in. Jaarlijks koken voor daklozen, 
zulke dingen. Ik voel me een deel van de CDAfractie, dat is echt heel leuk. Het zijn lieve en 
enthousiaste mensen en ze waarderen mijn mening.”

Of het lastig is om met haar eigen moeder in een fractie te zitten? “Soms wel. Mijn moeder 
is fanatiek en kan erg bevlogen haar mening uiten. Dan denk ik: mam, nu rustig. Soms zeg ik 
dat ook wel. Maar het is vooral ook heel leuk om dit samen te doen.”
Laurien heeft er over nagedacht om zelf mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Maar dat betekent verhuizen. Wie weet bij de volgende verkiezingen. Ondertussen zou ze 
het iedereen aanraden om een fractie bij te staan. “Ik zou het iedereen aanraden om je stad 
op een andere manier of beter te leren kennen. Het contact met inwoners is heel mooi. En 
je krijgt meer respect voor de politiek. Voor wat de gemeenteraad überhaupt doet. Veel 
mensen zijn het ergens niet mee eens of zien de dingen die niet goed gaan. Maar er gaan 
juist veel dingen wel goed. Het geeft je een ander perspectief.”

Quincy van den Berg is 28 jaar en woont sinds 2016 in Amersfoort. Hij studeerde Integrale 
veiligheidskunde in Utrecht en werkt nu als consultant. Hij groeide op in Ermelo en zat 
daar in een jongerenraad. Toen liep hij al mee met een lokale partij. In 2014 werd hij lid 
van de PvdA.

“Ik wilde  toen ik hier kwam wonen  weer actief iets 
gaan doen met de politiek en ging bij de PvdA kijken. 
Er was een oproep om jonge leden te activeren. Ze 
zochten ook een fractiemedewerker. Dat ben ik in het 
voorjaar van 2019 geworden. Ik ging er blanco in en 
verwachtte vooral dat ik verslagen zou maken, de fractie 
administratief ondersteunen. Maar er komt meer bij 
kijken. Ik mag meedenken, waar we bijvoorbeeld in 
de stad naar toe gaan. Het werk is omvattender dan 
gedacht, leuker ook. Mijn mening wordt ook gehoord 
over veiligheidszaken, dat is heel leuk.”

Zijn betrokkenheid bij de PvdAfractie smaakte naar 
meer. Afgelopen verkiezingen stond Quincy op de 
kieslijst en was hij campagnecoördinator. Nu ook weer 

bij de aankomende provinciale verkiezingen. Alles om de zichtbaarheid van de PvdA te 
vergroten. “Als fractiemedewerker ben je procesmatig betrokken bij de fractie en dat is 
goed te combineren met mijn werk. Soms is het druk, zoals tijdens een campagne, er is veel 
te doen. Dat is de keerzijde. Maar dat is niet wat je altijd hoeft te geven, het kan in kleine 
stapjes, in wat jou past, wat jij kan geven. Ik kan inwoners echt aanraden om eens te gaan 
praten met een raadslid of fractie. Kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.”

Wat Quincy ook erg leuk vindt aan zijn werk in de fractie is dat hij ziet wat de stad 
bezighoudt. “Dat je vaak een positieve verandering ziet, dat de stad het waardeert dat je je  
inzet, bijdraagt aan de samenleving. Het democratisch proces, vind ik heel belangrijk.  
Het vertrouwen in de politiek is zo weg. In contact met de stad zie ik juist wel vertrouwen. 
Daarom wil ik dit blijven doen: er met elke partij ons hard voor maken vertrouwen te 
behouden en te tonen richting de stad en land.”

De stille kracht achter de fractie: de fractie-assistent

Sommige fracties in de gemeenteraad hebben een fractie-assistent die de raadsleden en buitengewoon fractieleden ondersteunt. Quincy van den Berg is fractie-assistent voor de PvdA, 
Laurien Noortman voor het CDA. Zij doen meer dan administratieve werkzaamheden en notuleren. “Er komt meer bij kijken dan dat. Je mag echt met een kritische blik meedenken.”  

(bron: Pixabay)

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
https://amersfoort.nl/gemeenteraad



