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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.

De make-over van de Varkensmarkt kan beginnen
De Varkensmarkt wordt opnieuw ingericht. Het 
wordt een toekomstbestendig  verblijfsplein 
waar ontmoeten en beleven centraal staan. 
Het ontwerp voor de make-over van het plein 
in de binnenstad is samen met bewoners en 
ondernemers tot stand gekomen. 

Wethouder Willem Jan Stegeman: “Ons 
historische centrum heeft meerdere prachtige 
pleinen die zorgen voor levendigheid in de 
binnenstad. Een aantal van die pleinen krijgt een 
opknapbeurt, waaronder de Varkensmarkt. Met 
de nieuwe inrichting wordt de Varkensmarkt nog 
meer een plein voor bezoekers. Zo is verkeer er 
niet langer vanzelfsprekend maar te gast omdat 
de rijbanen verdwijnen. Na de herinrichting 
van de Varkensmarkt volgen de Hof en de 
Groenmarkt. Ook daar gaan we, samen met 
bewoners en ondernemers, werken aan nog 
mooiere pleinen.”

Banken en terrassen
Het plein vormt een verbindende schakel in de 
stad. Mensen kunnen er op houten banken in 
de schaduw zitten, of plek zoeken op een van de 
horecaterrassen. Het opnieuw inrichten van de 
Varkensmarkt start later door de gestegen kosten 
van bouwmaterialen. In het coalitieakkoord is 
geld opgenomen om dit plein toch op te kunnen 

knappen en om te vormen tot ‘de parel aan het 
snoer van pleinen in de binnenstad’, zoals in de 
visie Stadshart is beschreven. Het college van B 
en W heeft het ontwerp voor de Varkensmarkt 

nu vastgesteld. Binnenkort wordt de planning 
bekendgemaakt. Kijk voor het ontwerp op  
www.amersfoort.nl/varkensmarkt

Ontvang uw aanslag gemeentelijke 
belastingen digitaal 

Eind januari ontvangt u van de gemeente de aanslag 
gemeentelijke belastingen. Meer dan 50% van de 
Amersfoortse huishoudens krijgt de aanslag inmiddels 
digitaal via MijnOverheid. Op MijnOverheid kunt u berichten 
van de overheid en uw persoonlijke gegevens inzien. 

Een nieuw bericht van de Belastingdienst of gemeente komt 
dan binnen in uw Berichteninbox. Maar bijvoorbeeld ook een 
herinnering als het tijd is om uw paspoort te verlengen. U 
krijgt automatisch een e-mail als er een nieuw bericht in uw 
Berichteninbox staat. U kunt ook de gegevens inzien die de 
overheid van u heeft, zoals de WOZ-waarde van uw woning of 
de datum van uw laatste APK. 

Wilt u voortaan uw post van de overheid ook digitaal 
ontvangen? Dat regelt u eenvoudig via www.mijnoverheid.nl.

(foto: Simon Lamme)

Vergunning aangevraagd

Kap 188 bomen noodzakelijk voor veiligheid
Na zorgvuldig onderzoek tijdens de boomveiligheidscontrole, en ook na de second 
opinion, moeten we 188 bomen kappen omdat ze een risico vormen voor de 
veiligheid.  Ze zijn dood, hebben een slechte conditie of een slechte stam of kroon. 
Dit betekent dat de kans bestaat dat ze takken gaan verliezen of omvallen. 

Elk jaar controleert Amersfoort een deel 
van het bomenbestand. In 2022 zijn er in 
totaal 45.490 bomen gecontroleerd. Bij 
de 2e en 3e ronde van 2022 zijn 23.617 
bomen gecontroleerd. Het aantal van 
188 te kappen bomen is het resultaat 
van deze twee controlerondes.  De 
aanvraag van bomenkap voor de 4e 
ronde komt nog deze maand. 
In 2023 start weer een nieuwe ronde en 
controleren we 30.000 bomen.

Kapvergunning
De aanvraag voor de kapvergunning  
voor deze 2e en 3e ronde staat op  
www.overheid.nl bij Berichten over uw 
buurt.  Bij 188 bomen is de omtrek van de  
stam groter dan 35 cm. Hiervoor vraagt 
de gemeente een  kapvergunning aan. 

Herplant bomen
De gemeente onderzoekt welke bomen 
we kunnen vervangen. Wij herplanten 
met het beschikbare budget zoveel 
mogelijk bomen. Voorwaarde voor 
herplant is dat de nieuwe boom zich op 
die plek goed moet kunnen ontwikkelen, 
zowel onder als boven de grond. 

Overzicht veiligheidskap per wijk

Bedrijventerrein Vathorst 12

Buitengebied-Oost 3

Calveen 2

De Hoef 17

Kattenbroek 88

Nieuwland 10

Rustenburg 20

Soesterkwartier 14

Vathorst-De Laak 6

Zielhorst 16

Eindtotaal 188

Wilt u weten waar de bomen staan die 
gekapt moeten worden? Kijk dan op de 
digitale kaart met kapaanvragen:  
www.amersfoort-in-beeld.nl/ 
#kapaanvragen, kapaanvraag december 
2022.

(afbeelding: Loos van Vliet, Atelier voor Landschap, Stedenbouw, Architectuur)

https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-en-woz
http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#kapaanvragen
http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#kapaanvragen
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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.

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Inloopspreekuur voor vragen over het OV in Hoogland

Heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer (OV)? Kom dan langs bij het  
OV-inloopspreekuur op maandag 16 januari in Hoogland.

De OV-ambassadeurs zijn van 14.30 tot 16.00 uur in Dorpshuis de Neng aanwezig om 
uitleg te geven over bijvoorbeeld hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe het gaat met 
de keuzedagen. Heeft u deze of andere vragen over reizen met de trein of bus? Kom dan 
vrijblijvend langs en laat u informeren.

Wanneer: maandag 16 januari 2023
Waar: Dorpshuis de Neng, Engweg 7,  Hoogland
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur

Telefonisch spreekuur  
Heeft u liever telefonisch contact? Dan kunt u bellen met een OV-ambassadeur tijdens het 
telefonisch spreekuur. Bel 033 – 208 2380 op werkdagen van 9.00–12.00 uur.

OV-ambassadeurs zijn senioren die vrijwillig anderen op weg helpen. Zij staan u graag te 
woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl.

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor 
Lintjesregen 2024
In Amersfoort zetten veel mensen zich vrijwillig in voor allerlei doelen. Kent u iemand die 
hiervoor een onderscheiding verdient? U kunt iemand aanmelden bij de gemeente waar die 
persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt 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 
worden in behandeling genomen voor de 
eerstvolgende 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
Het aanvraagformulier en informatie over de 
voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen,  
vindt u op de website www.amersfoort.nl/
onderscheiding. U kunt natuurlijk ook even bellen 
met de gemeente: 14 033

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Ariaweg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 januari 2023 t/m 
29 maart 2024

Baak van Stellendam 
(Waterdorp)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

Beukenlaan en Berkenlaan 
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
31 maart 2023

Boerderijenboulevard (tussen 
Verbindingsweg en rotonde 
Podium)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

26 en 27 januari 
2023

Boerderijenboulevard (tussen 
rotonde Hanzeboulevard/
Buitenveldseweg en 
Verbindingsweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

Van 16 t/m  
25 januari 2023. 
Dagelijks tussen 
9.00 en 16.00 uur

Bosserdijk ter hoogte van 
nummer 60

Afgesloten, kraan op de weg. 9 en 10 februari 
2023

Diamantweg ter hoogte van 
nummer 99

Afgesloten, kraan op de weg. 10 t/m 12 januari 
2023

Duifpolder ter hoogte van 
nummer 45

Afgesloten, kraan op de weg 6 februari 2023

Hanzeboulevard (tussen 
Rotonde 11 en Rotonde 12)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

27 januari t/m 
2 februari 2023. 
Dagelijks tussen 
9.00 en 16.00 uur

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 30 januari 2023

Koning Assenthijnpad ter 
hoogte van nummer 20

Afgesloten, kraan op de weg 27 januari

Laakboulevard (tussen Laan 
van Bovenduist en Rotonde 5)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 en 3 februari 2023

Laakboulevard (tussen 
rotonde 7 en 8)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
24 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

Populierweg (tussen 
Plataanweg en Kastanjelaan)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid

t/m half maart 
2023

Reggestraat  ter hoogte van 
nummer10

Afgesloten, kraan op de weg. 13 januari 2023

Reurhout ter hoogte van nr 7 Afgesloten, kraan op de weg. 12 januari 2023

Straat van Messina ter hoogte 
van nummer 85

Afgesloten, kraan op de weg. 31 januari 2023

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

 9 januari t/m 24 
februari 2023

Turfberg ter hoogte van 
nummer 16

Afgesloten, kraan op de weg. 6 februari 2023

Vijver ter hoogte van nummer 
27

Afgesloten, container op de weg. 16 januari 2023

Vincent van Goghstraat ter 
hoogte van nummer 27

Afgesloten, kraan op de weg. 15 februari 2023

Wulpstraat ter hoogte van 
nr 3

Afgesloten, kraan op de weg. 18 januari 2023

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
https://www.amersfoort.nl/koninklijke-onderscheidingen
https://www.amersfoort.nl/koninklijke-onderscheidingen


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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Budget Toekomstfonds naar lokale groenten en kledingbieb
Kledingbibliotheek Community of Closets en het duurzame groentekweekproject Verse 
Kliek van deBaai ontvangen budget uit het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. 
Gemeente Amersfoort ondersteunt de twee nieuwe duurzame initiatieven omdat ze bijdragen 
aan hergebruik van afval en grondstoffen.

Bij de Amersfoortse kledingbibliotheek van 
Community of Closets kunnen Amersfoorters 
kleding en accessoires huren, waardoor op 
termijn minder nieuwe kleding geproduceerd 
hoeft te worden. Ook kun je er duurzame 
(hand)gemaakte en geüpcyclede producten 
kopen. Hiermee brengt dit initiatief 
lokale duurzame makers, creatievelingen 
en inwoners van Amersfoort samen. 
De kledingbibliotheek is te vinden in de 
Retourboulevard aan de Brabantsestraat. 

Verse Kliek  
Het Amersfoortse bedrijf deBaai 
-gespecialiseerd in duurzame innovaties in 

de tuinbouw- ontvangt budget voor een pilot 
waarin ze lokaal groenten kweken op vergist 
groenafval uit de stad. Daarvoor ontwikkelt 
initiatiefnemer Paul Brouwer een speciaal 
kweeksysteem (Digeponics) voor kassen, 
waar vergiste biomassa wordt gebruikt als 
duurzaam alternatief voor kunstmest. 

Toekomstfonds 
Met het Toekomstfonds ondersteunt 
gemeente Amersfoort innovatieve ideeën 
van ondernemers en inwoners die bijdragen 
aan hergebruik van afval en grondstoffen, 
energiebesparing of het opwekken van 
duurzame energie. Er is elk jaar in totaal  

€200.000,- beschikbaar; per project maximaal 
€50.000,- (op basis van cofinanciering).
In 2022 ontvingen drie andere initiatieven 
eerder al een bijdrage. Benieuwd naar de 

andere initiatieven die de afgelopen jaren 
een bijdrage uit het fonds kregen? Kijk dan op 
www.amersfoortduurzaam.nl/toekomstfonds

Video’s over energiebesparing voor alle Amersfoorters
Bekijk de nieuwste online presentaties van het Duurzaam Bouwloket en ontdek wat jij kunt 
doen om duurzamer te leven en tegelijkertijd op energiekosten te besparen.

De onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket delen de beste tips en trucs voor 
energiebesparing met jou als inwoner van Amersfoort. Er zijn twee nieuwe onderwerpen: 

Kleine maatregelen 
Ontdek welke kleine maatregelen jij zelf thuis kunt nemen en welke invloed deze hebben op 
jouw energierekening.

Warmtepompen
Warmtepompen zijn niet aan te slepen momenteel. Wat is een warmtepomp, welke soorten 
zijn er en waarom zou je er wel of niet eentje nemen? Je leert het in deze opname. 

De online presentaties zijn opnames van eerder gehouden webinars die het Duurzaam 
Bouwloket in opdracht van de gemeente heeft gehouden. Ze duren ongeveer drie kwartier. 
Bekijk de video’s via: www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort  

Antwoord op jouw vraag
Uiteraard kun je ook in een persoonlijk gesprek vragen stellen aan een onafhankelijke 
deskundige. Dat kan tijdens het Energiespreekuur in de openbare bibliotheek in het Eemhuis, 
elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Of bel het Duurzaam Bouwloket op 072 743 39 56.

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.

Vrijdag 20 januari,  
19.30 tot 21.30
Natuuracademie: 
Tuinvogeltelling
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
CNME@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
natuuracademie

Dinsdag 24 januari, 20.00
Natuurlezing: De Merel en 
M.U.S. (Meetnet Urbane Soorten 
van Sovon)
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
www.ivn.nl

Kalender

Bij Community of Closets kan je kleding en 
accessoires huren.

deBaai kweekt groenten op vergist groenafval 
uit de stad.

Ontdek met online presentaties hoe je energie kan besparen.

Inspireer anderen en win een radiatorventilator
Wat zijn jouw goede voornemens of wensen als het gaat om duurzaamheid? Deel het en maak kans op een 
radiatorventilator* ter waarde van 60 euro. Hiermee breng je je kamer twee keer zo snel op temperatuur. 
Daarmee bespaar je een hoop energie!

Volgende maand delen we jullie reacties 
op deze pagina, zodat Amersfoorters elkaar 
kunnen inspireren. 

Zend jouw wens of voornemen in via  
www.amersfoortduurzaam.nl/
radiatorventilator en deel dit vooral ook 
met je buren, vrienden en familie. 

*Of geef hem cadeau aan iemand die hem 
goed kan gebruiken

Win een radiator ventilator en breng je je 
kamer sneller op temperatuur.

https://AmersfoortDuurzaam.nl
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie
https://www.amersfoortduurzaam.nl/radiatorventilator
https://www.amersfoortduurzaam.nl/radiatorventilator
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Wie zitten er in de commissies?

Een commissie bestaat uit raadsleden en buitengewoon fractieleden die namens hun fractie 
in de commissie het woord voeren. Elke fractie mag in de commissies Sociaal, Bestuur en 
Bedrijvigheid maximaal drie woordvoerders hebben, in de commissie Omgeving maximaal 
vier woordvoerders. 

Een commissie wordt geleid door vaste voorzitters. Voor de commissie Omgeving zijn dat 
raadsleden Hans Bol en Youssef El-Messaoudi. Voor de commissie Bestuur is dat raadslid 
Freya Sixma. Voor de commissie Sociaal is dat raadslid Marjolein Perdok. Voor de commissie 
Bedrijvigheid is dat raadslid Marcel Koning.

Vaste agendapunten 
commissievergadering
Op de agenda van de raadscommissies staan – naast 
de onderwerpen die besproken worden – ook  vaste 
agendapunten. Een commissievergadering start met het 
bespreken van de agenda. Daarna is er spreekrecht voor 
inwoners, organisaties en bedrijven uit de stad, gevolgd 
door een korte pauze waarin met insprekers kan worden 
doorgepraat. 
Ook bespreekt de commissie wat er op de vergaderplanning 
staat voor de komende periode (de termijnagenda). 
Vaste terugkerende agendapunten zijn de hamerstukken. Een 
hamerstuk is een raadsvoorstel dat direct op de agenda van 
de gemeenteraadsvergadering Het Besluit kan worden gezet 
zonder dat er eerst inhoudelijk over wordt gesproken (de 
voorzitter kan het dan ‘afhameren’). De commissie bespreekt 
of zij dat wil of niet. Een ander agendapunt is de actualiteiten: 
mededelingen worden gedaan door commissieleden/
collegeleden over actuele zaken, bijvoorbeeld een korte 
terugkoppeling uit regionale overleggen.

Transitievisie Warmte: aan de slag met het bronnenboek

Afgelopen december kreeg de gemeenteraad het bronnenboek aangeboden: een overzicht 
van duurzame warmtebronnen. Er zijn grofweg drie manieren om aardgasvrij warmte te 
maken: via duurzame collectieve warmte, duurzame elektriciteit of duurzaam gas. In het 
bronnenboek staat de informatie die nu beschikbaar is over de warmtebronnen en wat nodig 
is in Amersfoort om gebruik te maken van de warmtebronnen.

Zo staat in het bronnenboek wat er 
mogelijk is bij verwarmen door geothermie, 
aquathermie, zonnewarmte en andere 
warmtebronnen, wat daarvoor al aanwezig 
is in Amersfoort en wat nodig is (denk 
aan opslag en infrastructuur). Op basis 

van deze (technische) informatie gaat de 
gemeente aan de slag met een strategie voor 
ontwikkeling van collectieve warmte in de 
wijken; het zogenaamde Ontwikkelkader 
Stadswarmte. In een volgend stadium komt 
verder onderzoek naar de warmtebronnen.

Vergadering volgen

U kunt de commissievergaderingen 
bijwonen vanaf de publieke tribunes in 
de vergaderzalen. Van harte welkom! 
Ook kunt u de vergaderingen online 
volgen via Politiek Portaal: amersfoort.
raadsinformatie.nl. Op deze website 
staat ook de vergaderagenda met de 
vergaderstukken.

De Raad Raadscommissies

COMMISSIE 
SOCIAAL

AGENDA COMMISSIE 
OMGEVING

COMMISSIE 
BEDRIJVIGHEID

COMMISSIE 
BESTUUR

Dinsdag 
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
14.30 - 18.00 uur
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

De Raad is gemiddeld één keer per 

maand op een dinsdag. 

Uitgezonderd schoolvakanties.

Aan het begin van elke raadscommissievergadering is er algemeen spreekrecht en kunnen inwoners, organisaties en 
bedrijven inspreken en zo hun mening geven. Inspraak mag over elk onderwerp gaan dat die commissie aangaat.

15.00 uur
De Actualiteitenraad

15.15 uur
Raadsvergadering Het Besluit 

17.30 - 18.00 uur
Informatiemarkt Het Plein 

19.00 uur
Vervolg raadsvergadering Het Besluit

(Indien agenda nog niet af is)

Zorg

Welzijn

Onderwijs

Inclusie

Werk & Inkomen

Sport

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Wonen

Duurzaamheid

Energietransitie & 

Grondzaken

Stedelijk beheer en milieu

Veiligheid

Sport

Kunst en cultuur

(circulaire) Economie

Financiën

Bestuur

Dienstverlening & 

vastgoed

De ene dinsdag vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid, de andere dinsdag de commissies Omgeving en Bestuur.

Zo vergadert de gemeenteraad

• Commissie Omgeving (14.30 uur)

Vergaderplanning commissie Omgeving (Raadzaal)

•  14.30 – 16.00 uur: Vaststellen agenda en
constituerend beraad (commissieleden 
praten over nieuwe vergaderwijze en 
vergaderafspraken. Het constituerend 
beraad is niet openbaar).

•  16.00 uur: Spreekrecht inwoners. U kunt 
inspreken over elk onderwerp dat gaat 
over ruimtelijke ordening, mobiliteit, 
wonen, duurzaamheid, energietransitie en 
grondzaken. 

•  16.30 – 17.00 uur: Termijnagenda, 
uitnodigingen, hamerstukken en 
actualiteiten.

•  17.00 – 18.00 uur: Transitievisie Warmte: 
aan de slag met het bronnenboek.

•  18.00 – 19.00 uur: Pauze.

•  19.00 – 20.00 uur: Gebiedsexploitatie 
Hoefkwartier.

•  20.00 – 21.00 uur: Ontwerp-omgevingsvisie 
Amersfoort 2030-2040.

•  21.00 – 21.45 uur: Beter Amersfoort: 
huurteam ook in Amersfoort. 

•  21.45 – 22.30 uur: Afspraken 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport en verder proces.

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat 
een agendapunt start, hangt af van het 
verloop van de vergadering.

Zonnepanelen op het stadhuis (foto: Simon Lamme).

Lees verder op de volgende pagina >>

Raadscommissies: de vergaderagenda van 17 januari 
Omgevingsvisie, Hoefkwartier, huurteam en aanbesteding nieuw stadhuis

Op dinsdag 17 januari zijn er commissievergaderingen. De commissies Omgeving en Bestuur komen dan voor de eerste keer bij 
elkaar. Beide commissievergaderingen beginnen met een interne bijeenkomst waarin de commissieleden de nieuwe vergaderwijze 
bespreken. De commissie Omgeving start ’s middags om 14.30 uur en vergadert onder andere over de ontwerp-omgevingsvisie 
van Amersfoort, gebiedsexploitatie van het Hoefkwartier en een huurteam voor Amersfoort. De commissie Bestuur start om  
19.00 uur en vergadert over de economische situatie en wat dat betekent voor de gemeente. Ook wordt er besloten vergaderd 
over de aanbesteding voor het nieuwe stadhuis. U leest er op deze pagina’s meer over.

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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Lees verder op de volgende pagina >>

Gebiedsexploitatie Hoefkwartier

Er ligt een raadsvoorstel Instellen gebiedsexploitatie Hoefkwartier waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. 
Op verzoek van de VVD is het raadsvoorstel op 29 november van de agenda van raadsvergadering Het Besluit gehaald om 
eerst in de commissie te bespreken. Met het instellen van een gebiedsexploitatie wordt een financieel totaalbeeld gegeven 
van de kosten van de ontwikkeling van De Hoef-West. 

Hoefkwartier moet een duurzame, levendige en diverse 
stadswijk worden. Daarvoor heeft de raad op 10 september 
2019 het Ontwikkelkader De Hoef-West vastgesteld, 
waaraan op 31 mei 2022 aanvullende kaders zijn 
toegevoegd. In Hoefkwartier is sprake van versnipperd 
grondeigendom. De gemeente heeft het openbaar gebied 
en het P&R-terrein in eigendom. Door herverkaveling 
worden delen van het huidige openbaar gebied in de nieuwe 
situatie ontwikkelvelden en worden delen van private 
gronden in de toekomstige situatie openbaar gebied. De 
gemeente maakt in Hoefkwartier grond bouw- en woonrijp 
en geeft bouwrijpe grond uit. Aan een ander deel maakt de 
gemeente kosten voor onder andere de inrichting van de 

openbare ruimte.  

Het college stelt voor om alle financiële gevolgen in 
één gebiedsexploitatie te zetten: inzicht in de totale 
kosten van Hoefkwartier. Dat instrument is nog niet 
eerder in Amersfoort gebruikt. Hierin zijn alle kosten en 
opbrengsten opgenomen van zowel het ontwikkelen van de 
gemeentegrond als van de kosten die de gemeente maakt 
voor inrichten van de openbare ruimte op grond die niet van 
de gemeente is. 

Hoefkwartier moet een duurzame, levendige en diverse 
stadswijk worden (foto: Simon Lamme).

Ontwerp-omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040

Deze zomer treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. En daarmee wordt iedere gemeente verplicht om een 
omgevingsplan en een omgevingsvisie op te stellen voor haar grondgebied. De afgelopen drie en een half jaar is gewerkt aan 

het opstellen van de omgevingsvisie voor Amersfoort. De keuzes die daarin worden gemaakt, worden uitgewerkt in het 
omgevingsplan. Het ontwerp van de omgevingsvisie is nu af. De commissieleden geven er hun mening over. Daarna kan 

het ter inzage worden gelegd.

De Omgevingswet vervangt alle 
wet- en regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving (zoals wonen, ruimte, 
infrastructuur, milieu en water). 
Onder de Omgevingswet moet 
Amersfoort één omgevingsplan voor 
de hele gemeente vaststellen. Het 

omgevingsplan vervangt de huidige 
bestemmingsplannen. 

In de omgevingsvisie voor Amersfoort 

staat hoe de stad zich kan ontwikkelen. Het is een langetermijnvisie voor de 
leefomgeving en geeft richting bij keuzes over het gebruik van de ruimte. 
Dan gaat het bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, 
natuur en water. In de omgevingsvisie staat ook hoe het is met de kwaliteit 
van de leefomgeving en hoe deze kwaliteit behouden of verbeterd wordt. 
De omgevingsvisie is de basis voor beleid en regels die meer gericht zijn op 
de uitvoering: de omgevingsprogramma’s, -plannen en -vergunningen. Zo is 
de omgevingsvisie het afwegingskader als een ruimtelijk initiatief niet in een 
bestemmingsplan of het omgevingsplan past. 

Afspraken Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

Amersfoort gaat tot en met 2030 8.500 woningen bouwen in Langs Eem en Spoor, Hoefkwartier en Vathorst-Bovenduist. 
Het Rijk draagt daaraan bij door ruim 95 miljoen euro te investeren in mobiliteitsmaatregelen. De regio Amersfoort moet 
ook financieel bijdragen, met een bedrag van circa 67 miljoen euro. Dat is afgelopen november afgesproken tijdens het 
bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het college informeert de gemeenteraad over 
de afspraken en de vervolgstappen. 

Een groot deel van het regiobedrag gaat naar investeringen in verbeteringen voor voetgangers, fietsers, deelmobiliteit en 
openbaar vervoer. Met deze maatregelen kunnen woningen worden gebouwd in wijken. Ook zijn er met het Rijk afspraken 
gemaakt over het uitvoeren van een onderzoek naar de bereikbaarheid van Amersfoort per spoor en over de toetreding van 
Amersfoort tot U Ned. In het onderzoeksprogramma U Ned werken Rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor 
de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

MIRT
De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland bevorderen. Rijksprojecten en –
programma’s hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk werkt intensief 
samen met provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen aan de projecten.

De zes belangrijkste 
ontwikkelopgaven voor Amersfoort 

(uit: ontwerp-omgevingsvisie).

Huurteam ook in Amersfoort

Beter Amersfoort wil dat gemeente Amersfoort een huurteam krijgt: een team dat onderzoekt of er sprake 
is van oneerlijke omstandigheden in de particuliere huursector, adviseert en ontzorgt in een mogelijk 
vervolgtraject. Door krapte op de woningmarkt zijn er steeds meer geluiden van misstanden bij particuliere 
huur. Onder andere de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Nieuwegein en Stichtse Vecht bieden daarom 
huurders de diensten van een huurteam aan. 

Een huurteam is er voor huurders en bestaat uit specialisten op het gebied van huurrecht, huurprijswetgeving 
en mediation. Het huurteam helpt huurders bij problemen met de huurwoning of verhuurder. Als zij 
bijvoorbeeld teveel huur of servicekosten betalen of last hebben van onderhoudsgebreken. Alleen al in De 
Bilt heeft het huurteam volgens Beter Amersfoort gezorgd voor een totale huurbesparing van 77.000 euro. 
Huurteam komt langs om een presentatie te geven over hun werkzaamheden en de successen die zij in 
verschillende gemeenten hebben. Ook komen er particuliere huurders langs die graag gebruik willen maken van 
een dergelijke service en vertellen waarom.

(foto: Pixabay)

(foto: Mieke Honigh)



Economische situatie en lokale overheid

Amersfoort voor Vrijheid wil met de andere fracties in 
gesprek gaan over de huidige economische situatie en 
wat daarvan de invloed kan zijn op het besturen van 
de gemeente. Hoe kan de gemeenteraad zich beter 
voorbereiden op economische tegenslagen? 

Hester Bais, een Amersfoortse jurist en econoom met 
ervaring en expertise in de banken- en verzekeringswereld, 
schetst een beeld van de huidige economische situatie en 
onderbouwt waarom de crisis van 2008 nog niet is opgelost 
en volgens haar nu op een hoogtepunt aan het komen is. 
Een situatie die volgens Amersfoort voor Vrijheid van grote 
invloed is op zowel de korte als de lange termijn voor alle 
Amersfoorters en vooral ook op hoe de gemeente haar taken 
zal kunnen uitvoeren.

• Commissie Bestuur (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Bestuur (Molendijkzaal)

•  19.00 – 20.30 uur: Vaststellen agenda en intern constituerend beraad (commissieleden praten over nieuwe vergaderwijze en
vergaderafspraken. Het constituerend beraad is niet openbaar).

•  20.30 – 21.00 uur: Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over elk onderwerp dat gaat over financiën, bestuur, dienstverlening 
en vastgoed.

•  21.00 – 21.30 uur: Termijnagenda, uitnodigingen, hamerstukken en actualiteiten.

•  21.30 – 22.15 uur: Amersfoort voor Vrijheid: Economische situatie en lokale overheid.

•  22.15 uur: Toelichting aanbesteding voor bouw nieuw stadhuis (besloten).

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt start, hangt af van het verloop van de vergadering.
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Havengebied Nijverheidsweg-Noord Isselt (foto: Simon Lamme).

Auditcommissie (17.00 uur. Vermeerzaal)

De auditcommissie adviseert de raad over alle activiteiten 
die belangrijk zijn voor een goede financiële beheersing 
van de gemeente. Zo adviseert de audit commissie over de 
begroting, de kadernota en de jaarstukken.

Tijdens deze vergadering staan de volgende onderwerpen 
op de agenda:
1.  Toezichtregime provincie;
2.  Trends en ontwikkelingen ijkpunten.

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/aanmelden-nieuwsbrieven.

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

