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Colofon
Stadsberichten zijn berichten van 
de gemeente Amersfoort.  
E-mail:  
stadsberichten@amersfoort.nl

Contactgegevens gemeente 
Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoon 14 033
Website: www.amersfoort.nl. 
E-mail: 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.

Maandag 9 januari 2023 • van 19:00 tot 21:30 uur

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Amersfoort op 
maandag 9 januari. 
Dit jaar ontvangen we u graag in Het Element, 
Hooglandseweg-Noord 55. We hopen u te 
ontmoeten op maandag 9 januari!

Lucas Bolsius  burgemeester
Marlies Bongers  waarnemend griffier
Nico Kamphorst  gemeentesecretaris

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie
Programma 
19.00 uur: inloop
19.30 uur: plenair programma met aandacht voor de 
kracht van spontane ontmoetingen, nieuwe dingen  
leren en succesvol blunderen.
19.00 - 21.30 uur: borrel

Activiteiten
• Naailes van Fatiha & co
• Workshop succesvol blunderen door Sebe Emmelot
• Proef de lekkerste mocktails
• Timmerles van de meiden van Technika 10

Meld u aan via: nieuwjaarsreceptie@amersfoort.nl

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

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) 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 uur, op zaterdag 
van 9.00 – 17.00 uur. Of kijk op de website van Regio Utrecht: www.ggdru.nl. (foto: Gemeente Amersfoort)

Energietoeslag 2022 aanvragen kan  
tot en met 31 december
Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag aangevraagd? Doe dat dan snel, 
in ieder geval uiterlijk 31 december 2022. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u via 
de website www.amersfoort.nl/energietoeslag een aanvraag doen. Wilt u hulp bij de 
aanvraag? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij één van de informatiewinkels 
van Indebuurt033, www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. Of bel met de gemeente 
(telefoonnummer 14 033).

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:
•  U bent 21 jaar of ouder en woont in Amersfoort.
•  U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
•  U heeft een laag inkomen en u ontvangt per maand niet meer dan de hieronder genoemde 

bedragen (dit zijn de bedragen tot 120% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).

 Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd

 Alleenstaande (ouder) € 1.256,07 € 1.397,26

 Samenwonend/getrouwd € 1.794,39 € 1.892,81

Energietoeslag ook in 2023
Inwoners die in 2022 de energietoeslag van € 1.300 hebben gehad, krijgen dit bedrag in 
2023 automatisch opnieuw op hun rekening gestort. Het bedrag wordt in twee delen 
overgemaakt: uiterlijk 1 maart 2023 € 500,- en na de zomer 2023 de resterende € 800,-. 

Inwoners met een laag inkomen (tot maximaal 120% 
van de bijstandsnorm) waarvan de gegevens nog niet 
bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 
2023 vanaf 1 maart aanvragen via www.amersfoort.nl/
energietoeslag.

(foto: Gemeente Amersfoort)

Parkeertarieven in 2023 iets omhoog
Elk jaar worden de parkeertarieven geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 stijgen de parkeer
tarieven voor het parkeren op straat en de parkeervergunningtarieven met 2%. Dat betekent  
dat de meeste tarieven bij de parkeerautomaten 5 eurocent per uur omhoog gaan. 

Kijk voor meer informatie over parkeren in Amersfoort, parkeertarieven en informatie over 
vergunningen(gebied) op www.parkeerservice.nl/amersfoort.

ROVA komt zaterdag in plaats van maandag
De afvalinzameling van maandag 26 december (tweede kerstdag) wordt verplaatst naar 
zaterdag 24 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen. Er kan op een ander 
tijdstip worden ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag 
van inzameling vóór 7.30 uur aan de straat neer te zetten. 

Andere afhaaldagen in 2023
ROVA heeft de nieuwe inzamelkalender voor 
afval en grondstoffen af. Op de ROVA-website 
(www.rova.nl/inzamelkalender) of in de 
ROVA-app kunt u vinden of de inzameldagen 
voor uw adres in 2023 veranderen.
Elk jaar kijkt ROVA of de routes voor het 
huis-aan-huis inzamelen van afval en 
grondstoffen verbeterd kunnen worden. 
Het besluit om routes aan te passen kan 
verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld 
door het ontstaan van extra adressen door 
nieuwbouwwoningen of doordat is gebleken 
dat te veel containers voor een route zijn 
ingepland.

Extra inzameldagen
De inzameldagen in 2023 kunnen wijzigen. Om te zorgen dat u niet te lang hoeft te 
overbruggen tussen de inzameldagen, zijn extra inzameldagen ingepland.  
Kijk op www.rova.nl/inzamelkalender of de ROVA-app of dit voor uw adres geldt.

Bij twijfel 
Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de energietoeslag of andere regelingen? 
Neem dan vrijblijvend contact op met de coaches Participatie en Inkomen van de 
gemeente Amersfoort via cpi@amersfoort.nl. Zij kunnen met u meekijken en samen 
met u op zoek gaan naar oplossingen. U kunt ook naar één van de informatiewinkels van 
Indebuurt033 gaan of bellen met de gemeente (telefoonnummer 14 033). 

U voldoet niet aan de voorwaarden, maar hebt wel geldzorgen 
Ook als u buiten de voorwaarden van deze regelingen valt en financiële zorgen heeft, 
willen we u helpen. U kunt hiervoor ook bij de coaches Participatie en Inkomen terecht. 
Dat geldt óók voor studenten of wanneer u AOW met een klein pensioen hebt. De 
coaches kunnen met u meekijken en eventueel vanuit het financieel vangnet een 
ondersteuning op maat aanbieden. De coaches kunnen u ook aanmelden voor de actie 
Amersfoort geeft Warmte, een actie van de kerken om met een financiële bijdrage te 
helpen bij de energiearmoede. 

Er zijn ook andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken, zoals gratis 
zwemles voor kinderen, een kledingregeling voor jongeren, vergoeding van de koelkast 
of wasmachine of de energietoeslag. Kijk op www.geldcheck033.nl en doe de check. Of 
vraag hulp bij een informatiewinkel van Indebuurt033. 

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Ariaweg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 januari 2023 t/m 
29 maart 2024

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

Laakboulevard (tussen 
rotonde 7 en 8)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
3 februari 2023

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

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
24 februari 2023

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

Een zijlader aan het werk. (foto: ROVA)

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
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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.

Amersfoort, groene stad
Op het kruispunt van de beboste Utrechtse Heuvelrug, het halfopen bekenlandschap 

van de Gelderse Vallei en de open veenweidepolder Eemland ligt Amersfoort. Een 

aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid 

tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. Op 

deze pagina’s leest u hier meer over. Ook vindt u meer informatie over het beheer en 

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

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.

Amersfoort, groene stad

Aandacht voor bomen
Bomen zijn belangrijk voor de stad. Ze leveren een bijdrage aan een fijne 
leefomgeving voor mens en dier. Ze zorgen voor schaduw en verkoeling in 
hete zomers, houden water vast, leggen koolstof vast en binden fijnstof. 
Aanwezigheid van bomen heeft ook een positief effect op onze mentale 
gezondheid. Vogels, insecten en vlinders vinden in de boom een prettige 
verblijf- en schuilplaats. Daarom zijn we zuinig op onze bomen, al is kap 
soms onvermijdelijk.

Om te weten hoe het met onze 
bomen gaat, kijken we niet 
alleen naar aantallen bomen, 
maar ook naar boomwaarden 
zoals kroonoppervlak en 
kroonvolume. Daarvoor is onlangs 
een bomenmonitor gemaakt. In 
deze eerste editie beschrijven we 
hoe het bomenbestand zich in 
de periode 2016 tot 2020 heeft 
ontwikkeld. Om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van 
de bomen in openbaar gebied 
en op privaat terrein, is gebruik 
gemaakt van gegevens uit het 
eigen gemeentelijk beheersysteem, 
andere informatiebronnen en 
nieuwe technieken, zoals analyses 
van luchtfoto’s. 

De staat van bomen in Amersfoort
De monitor laat zien het boom
kroon oppervlak en boomkroon
volume ongeveer gelijk zijn 
gebleven. Het totaal aantal bomen 
binnen de gemeentegrens, volgens 
de luchtfoto’s en telling, is wel 
afgenomen met 15.000 tussen 2016 
en 2020. Van circa 280.000 bomen 
in 2016 naar circa 265.000 bomen 
in 2020. Hiervan stonden 11.000 
bomen op particuliere grond. 
Er zijn dus minder bomen, maar de 
resterende bomen zijn gemiddeld 
ouder, groter en volgroeider. Door 
meer verschillende soorten te 
planten, is het bomenbestand 
gevarieerder geworden. Vanwege 
de lange droge periodes tijdens het 

groeiseizoen van met name 2018 
en 2020 zien we een verminderde 
conditie bij de bomen in 2020 ten 
opzichte van 2016. Door eens in 
de vier jaar een monitor te maken, 
kunnen we de ontwikkeling nog 
beter volgen.

Geld voor meer bomen
Het college van burgemeester en 
wethouders wil in 20222026 meer 
groen en bomen in de stad en stelde 
daarvoor in het coalitieakkoord  
€ 10 miljoen beschikbaar. Van dit 
bedrag wordt € 9 miljoen met de 
structurele jaarbudgetten voor deze 
periode samengevoegd tot  
€ 10,8 miljoen. Met dit bedrag 
kunnen met de huidige prijzen 
ongeveer 4.300 bomen worden 
aangeplant. 

Boomveiligheidscontrole mét 
second opinion
De bomen in het openbare 
stedelijke gebied worden eens in 
de drie jaren gecontroleerd. Als 

bomen door een verminderde 
conditie of omdat ze dood zijn 
een gevaar vormen, omdat takken 
kunnen afbreken of de boom door 
instabiliteit kan omvallen, dan is 
kap noodzakelijk. Maar voordat 

we daartoe over gaan, vragen we 
na de reguliere controle een extra 
onafhankelijke controle (second 
opinion) of de beoogde te kappen 
bomen echt niet behouden kunnen 
worden. 

Een groen Zocherplantsoen.

Loop in de 
kerstvakantie een 
beweegrondje
Verspreid door Amersfoort zijn 11 verschillende 
routes uitgezet, variërend van 3 tot 9 kilometer. 
Gewoon heerlijk een rondje hardlopen of 
wandelen langs een veilige, afwisselende route, 
vlakbij huis. Om de 100 meter is de route met 
een markering, een oranje punaise,  aangeduid.

Rondje Beekdal
Het nieuwste rondje Beekdal (Randenbroek) 
is 3,9 km lang en start bij het toegangshek 
van Park Randenbroek aan de Bisschopsweg. 
Dit afwisselende groene rondje volgt de 
Heiligenbergerbeek. De route loopt rond 
sportpark Dorrestein, via Elisabeth Groen waar je 
kunt spelen op de natuurspeelplek en iets kunt 
drinken bij het Parkhuis. Via Park Randenbroek en 
de toegankelijke interactieve speelplek loopt u 
terug naar het startpunt.  

Rondje Schothorst
Op 8 januari om 10.00 uur organiseert Altis 
samen met Stichting Marathon Amersfoort het 
Nieuwjaarsrondje Park Schothorst (de Femke 
Bol Route). De start en finish van deze 3,5 
kilometer is bij atletiekvereniging Altis aan de 
Schothorsterlaan. Kijk voor meer info op  
www.marathonamersfoort.nl, hier vindt u ook de 
andere beweegrondjes.

Beweegrondje Beekdal in Randenbroek.  
(Op de website kunt u deze ook downloaden)

Groengordel Soesterkwartier
75 kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s, Vrienden van de 
Groengordel, aannemer Vaarkamp en Gemeente Amersfoort hebben 
afgelopen periode samen nieuwe bomen en struiken geplant in de 
groengordel Soesterkwartier. 

Herinrichting populierenbos
De plantwerkzaamheden zijn onderdeel van het project ‘Herinrichting 
populierenbos en omgeving’. Dit gebied ligt tussen het Johan Cruijff 
Court, de sportzaal en de Amsterdamseweg. Bij de nieuwe aanplant 
is gekozen voor veel verschillende klimaatbestendige en biodiverse 
soorten bomen en struiken. Het ontwerp voor de herinrichting is 
gemaakt met betrokken bewoners. 

Natuurlijker
Hergebruik van voedselrijke grond zorgt ervoor dat de groengordel 
straks natuurlijker wordt met meer soorten bomen, struiken, insecten 
en kleine dieren. Een grote wadi zorgt ervoor dat regenwater in 
het gebied blijft. Voor jong en ouder komt er een struinpad om te 
groengordel volop te beleven. Wilt u meer weten over onze plannen 
voor de groengordel Soesterkwartier? Kijk op onze website:  
www.amersfoort.nl/groengordel.

Jong en oud helpen mee bij het planten van nieuwe bomen en struiken in 
de groengordel.

https://www.marathonamersfoort.nl
https://www.amersfoort.nl/groengordel
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Natuuracademie: Tuinvogeltelling
De Natuuracademie organiseert samen met de werkgroep Vogels van de KNNV 
Amersfoort een minicursus Tuinvogeltelling. Dat is ter voorbereiding op de Nationale 
Tuinvogeltelling van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari.

De cursus bestaat uit een theorieles op vrijdag 20 januari van 19.30 tot 21.30 uur in Het 
Groene Huis. De dag erna, op zaterdag 21 januari, is er een praktijkles met een excursie. 
Locatie van de excursie wordt op de theorieavond bekendgemaakt.

Meedoen aan de minicursus kost € 10, . Aanmelden is verplicht en kan via CNME@
amersfoort.nl.  Na aanmelding krijgt u een bevestiging en informatie over de betaling. Er is 
plek voor 30 deelnemers.

De Natuuracademie is een samenwerking van CNME Amersfoort en de regionale 
afdelingen van KNNV en IVN in Amersfoort en omgeving. Meer informatie:  
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

Wandeling en diner
Meelopen door donker en verlicht Amersfoort, inclusief een gezamenlijke maaltijd. 

Het is de donkerste tijd van het jaar, de langste nacht hebben we net achter de rug. Over 
enkele dagen is het kerst. Om de duisternis het hoofd te bieden is de stad op veel plekken 
mooi verlicht. Is dat iets van deze tijd of was Amersfoort vroeger ook al zo mooi verlicht? 
Loop mee op deze 7 km lange tocht door verlicht en donker Amersfoort, hoor het verhaal 
en geniet tussendoor van een vegetarisch driegangendiner. 

Datum: vrijdag 23 december van 16.00 tot 21.00 uur 

Meer informatie en aanmelden: www.wandelenfietsenamersfoort.jouwweb.nl

Winteractiviteiten op landgoed Schothorst
In de kerstvakantie zijn er gratis doe-wandelingen voor kinderen en volwassenen op landgoed 
Schothorst die te maken hebben het seizoen. Vanaf 2 januari is ook bezoekerscentrum Het 
Groene Huis weer open.

In de winter is er genoeg te zien en te beleven 
in de natuur. Tijdens deze wandelingen kun je 
dat ervaren. Speciaal voor de kinderen in de 
leeftijd 4 tot 10 jaar is de doewandeling ‘Het 
is Winter’.
Voor kinderen in de leeftijd van 36 jaar is er 
een wandelroute ‘Winter in het Kabouterbos’. 
Beide routes zijn ongeveer 1,5 kilometer lang. 
Onderweg is van alles te zien en te doen. 

Korstmossen herkennen
Volwassenen kunnen de korstmossen
wandeling doen. In de winter zijn 
korstmossen extra makkelijk te zien. 
Korstmossen kunnen meer dan een eeuw oud 
kunnen worden en ze groeien op de meest 
onherbergzame plekken. Als je weet hoe 

korstmossen er uit zien, kom je ze ook in je 
eigen tuin en straat tegen. Met een zoekkaart 
kun je de meest voorkomende korstmossen 
op naam herkennen. 

Alle doe en wandelboekjes zijn te vinden in 
de groene kist bij de voordeur van Het Groene 
Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.

Openingstijden Het Groene Huis
Tussen kerst en oud en nieuw is het 
bezoekerscentrum Het Groene Huis gesloten. 
Vanaf 2 januari is het bezoekerscentrum  
weer open tussen 9.30 en 16.30 uur. De 
chocolademelk en knutselactiviteiten staan 
klaar! 

Het roodborstje. (foto: Diem van Velzen)

Veel belangstelling voor gratis 
regenwateradvies 
Ruim 80 Amersfoorters hebben de afgelopen weken een gratis regenwateradvies 
ontvangen. Met financiële steun van Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente 
Amersfoort organiseerde Amersfoort Rainproof deze gratis adviesactie. 

Adviezen door de hele stad
In totaal zijn 81 adressen bezocht door heel Amersfoort, in bijna elke wijk is wel een advies 
gegeven.    
Deelnemers aan de actie kregen een professionele regenwatercoach op bezoek, die hen 
adviseerde hoe ze regenwater konden opvangen en vasthouden in hun eigen tuin. Dat is 
goed voor dieren en planten in de tuin, maar helpt ook tegen verdroging en vermindert 
wateroverlast tijdens heftige buien. Na het adviesgesprek kregen de deelnemers een 
adviesverslag met praktische tips. Daarmee konden ze meteen aan de slag.

Herhaling in 2023
Vanwege de grote belangstelling wil Amersfoort Rainproof de actie volgend jaar 
graag herhalen. Zodra er meer bekend is leest u dit in deze krant, op de website en de 
socialmediakanalen van Amersfoort Rainproof. Tips en inspiratie om zelf aan de slag te 
gaan vindt u op www.amersfoortrainproof.nl

IVN doorstapwandeling vrijdagmiddag  
21 januari
De natuurgidsen gaan met u wandelen over Landgoed Den TreekHenschoten. Tijdens deze 
doorstapexcursie zal er af en toe kort worden stilgestaan voor uitleg. We maken een flinke 
wandeling van zo’n acht kilometer. De route loopt ook langs het Vogelwater, een in 2016 
uitgegraven heideven. Bij het uitgraven van dit ven werden de restanten van een 13.000 
jaar oud oerbos gevonden.  
 
Meer informatie en aanmelden: www.ivn.nl/afdeling/amersfoort.

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda


Dillian Hos (GroenLinks)
db.hos@amersfoort.nl 
06 16622116
@DillianHos

Alex Engbers (CDA)
ajm.engbers@amersfoort.nl 
06 53680095
@AlexEngbers

De Raad een kerstgroet van de gemeenteraad, een kerstgroet van de gemeenteraad, 
vanuit de gehele stad!vanuit de gehele stad!

welk raadslid woont bij u in de buurt?welk raadslid woont bij u in de buurt?

Beste inwoners Beste inwoners 
van Amersfoort, van Amersfoort, 
Hoogland en Hoogland en 
Hooglanderveen,Hooglanderveen,

Het einde van 2022 nadert: een 
bewogen jaar waarin we elkaar weer 

konden ontmoeten in de stad. Een jaar 
waarin de oorlog in Oekraïne losbarstte. Een jaar 

van stijgende (energie)prijzen waardoor armoede 
en eenzaamheid zichtbaarder werden. Maar ook een 

jaar met sportieve hoogtepunten, 150 jaar Mondriaan, 
de gemeenteraadsverkiezingen, Het Glazen Huis en 

andere mooie initiatieven en vieringen in  de stad.

In 2022 zagen we weer dat Amersfoort een stad met een hart 
is. Dat inwoners uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen 

er voor elkaar en anderen zijn, omkijken naar de mensen die het net 
iets moeilijker hebben. Door vluchtelingen op te vangen, boodschappen te 

halen voor de buurman. De wijk schoon te houden. Vrijwilligerswerk te doen. Er zijn zoveel 
mooie voorbeelden. En daarvoor willen wij jullie danken.

Laten we ook in 2023 proberen elkaar op te blijven zoeken, een lichtpuntje voor een ander te zijn en er iets moois 
van te maken. Samen met u willen wij in 2023 blijven bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Wij 
hopen daarom dat u ons ook opzoekt als u vindt dat het nog beter kan in de stad.

We wensen u een gezond 2023 toe, een jaar vol hoop en vrede.
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Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Marjolein Perdok 
Fractievoorzitter (D66)
mj.perdok@amersfoort.nl 
06 11048584

Dirk-Joost van 
Hamersveld (D66)
tjt.vanhamersveld@
amersfoort.nl 
06 23292237 

Kirsten Mik (D66) 
kj.mik@amersfoort.nl 
06 12820617

Hans-Dieter de Smit (CDA) 
jad.desmit@amersfoort.nl 
06 54322117

Hans Bol 
Fractievoorzitter 
(ChristenUnie)
hwi.bol@amersfoort.nl
06 29234883

Jan Steven Eilander 
(ChristenUnie)
js.eilander@amersfoort.nl 
06 13272474

Marcel Koning 
(ChristenUnie)
gm.koning@amersfoort.nl 
06 18306515

Hanske Mulder-van 
Maanen (ChristenUnie)
aj.mulder-vanmaanen@
amersfoort.nl
06 13966416

Maarten Flikkema 
Fractievoorzitter (VVD)
mb.flikkema@amersfoort.nl
06 81075812

Joyce Huurman (VVD)
je.huurman@amersfoort.nl 
06-12682928 

Hans Lemain (VVD)
js.lemain@amersfoort.nl 
06 29403531

Youssef el-Messaoudi
(GroenLinks)
y.el-messaoudi@
amersfoort.nl 
06 41970585

Freya Sixma (GroenLinks)
f.sixma@amersfoort.nl 
06 10809673

Jan de van der Schueren 
Fractievoorzitter (CDA) 
jhajm.devander schueren@
amersfoort.nl
06 13973294

Angeliek Noortman-
Nieuwendijk (CDA)
aem.noortman-
nieuwendijk@amersfoort.nl
06 43901776

Arie den Ouden (CDA)
ajw.denouden@
amersfoort.nl
06 47198872

Marleen van den 
Nieuwendijk (VVD)
mp.vandennieuwendijk@
amersfoort.nl
06 12347531

Menno Fousert 
Fractievoorzitter 
(Amersfoort2014)
mw.fousert@amersfoort.nl 
06 41513755

Thomas van der 
Eerden (Amersfoort2014)
tjm.vandereerden@
amersfoort.nl 
06 42353321

Sieta Koet-Minis 
(Amersfoort2014)
emh.koet-minis@
amersfoort.nl
06 13893215 

Maaike Varwijk
(Amersfoort2014)
m.varwijk@amersfoort.nl 
06 46808662

Rob Smulders 
Fractievoorzitter (PvdA)
rap.smulders@amersfoort.nl
06 53181587

Rachida Issaoui (PvdA)
r.issaoui@amersfoort.nl 
06 40842813

Christian van Barneveld 
Fractievoorzitter 
(Partij voor de Dieren)
cr.vanbarneveld@
amersfoort.nl 
06 46024884

Natanja Vreugdenhil
(Partij voor de Dieren)
n.vreugdenhil@amersfoort.nl 
06 81161515

Hugo Kruyt 
Fractievoorzitter (SP)
hw.kruyt@amersfoort.nl 
06 16006391

Judith van Zon (SP)
j.vanzon@amersfoort.nl 
06 15374743

Hans van Wegen 
Fractievoorzitter (BPA)
jjw.vanwegen@amersfoort.nl 
06 22978994

Tom van Lamoen 
Fractievoorzitter 
(Amersfoort voor Vrijheid)
tj.vanlamoen@amersfoort.nl 
06 18671435

Tahsin Bülbül 
Fractievoorzitter (DENK)
t.bülbül@amersfoort.nl
06 18454153 

Lisa Overmars (D66)
lm.overmars@
amersfoort.nl 
06 30652005

Jeroen Bulthuis 
(GroenLinks)
j.bulthuis@amersfoort.nl 
06 54922373

Wouter van Schagen 
(D66)
wj.vanschagen@
amersfoort.nl 
06 23515795

Wytse Dassen (D66)
wh.dassen@amersfoort.nl 
06 27037081

Bram Leeuwenkamp 
Fractievoorzitter 
(GroenLinks)
bl.leeuwenkamp@
amersfoort.nl 
06 24400202

Ida Bromberg 
(GroenLinks)
in.bromberg@amersfoort.nl
06 43971926

Marleen van den 
Nieuwendijk (VVD)
mp.vandennieuwendijk@
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Emile Arnold 
Fractievoorzitter 
(BeterAmersfoort) 
e.arnold@amersfoort.nl
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