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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.

Aanleg nieuw natuurgebied Melksteeg van start
De eerste fase in de ontwikkeling van natuur
gebied Melksteeg in Soest is vorige week gestart. 
Het natuurcompensatiegebied van 19 hectare 
vormt straks de ecologische verbindende schakel 
tussen het natuurnetwerk van de Utrechtse 
Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem en 
Landgoed Coelhorst. De inrichting van Melksteeg 
bestaat uit twee fases. Amersfoort werkt bij 
deze natuurontwikkeling samen met Gemeente 
Soest en Rijkswaterstaat.

Voor fase 1 wordt een gebied van 4 hectare, 
tussen de Eem en de A.P Hilhorstweg, 
ingericht tot natuurgebied. Er komen planten, 
loopvlonders, heuvels en een dam, waardoor 
mensen straks door het gebied kunnen 
wandelen. De werkzaamheden duren tot 
uiterlijk 1 mei 2023. Voor fase 2 geldt een 
bestemmingsplanwijziging van 15 hectare 
agrarische grond naar natuur, dat proces start in 
het eerste kwartaal. De werkzaamheden van fase 
2 volgen in het najaar van 2023.

Bos en natuurcompensatie
Het natuurgebied komt uit de compensatie-
verplichting voor de gekapte bomen die 
door voorbereidende werkzaamheden voor 
de Westelijke Ontsluiting zijn gekapt. Dat 
geldt ook voor bomen en natuur die in de 
toekomst weg moeten voor de reconstructie 
van Knooppunt Hoevelaken. De aanleg van 
de Westelijke Ontsluiting gaat niet door. Wel 
zullen er aan de westkant van Amersfoort 
verschillende verbeteringen komen voor fietsers 
en voetgangers. Een voorstel hiervoor komt 
binnenkort. Door de aanpassing van het plan 

hoeven we veel bomen niet te kappen, die in het 
eerdere voorstel wel hadden moeten wijken voor 
de aanleg van de weg. 

Wethouders Johnas van Lammeren 
(Leefomgeving) en Tyas Bijlholt (Mobiliteit) 
zijn blij met de start van de aanleg van het 
natuurgebied. “De 19 hectare nieuwe natuur in 
de Melksteeg helpt bij de duurzame versterking 
van het natuurnetwerk in onze regio, de 
biodiversiteit en het groene landschap. Door 

het aanplanten van inheemse planten en 
boomsoorten wordt de biodiversiteit vergroot en 
het gebied robuuster gemaakt voor de effecten 
van klimaatverandering.”

Natuurbeheer
Amersfoort heeft in 2022 19 hectare grond 
verkocht aan Soest. Die gemeente is naast 
eigenaar straks ook verantwoordelijk voor het 
natuurbeheer.

Chauffeurs gezocht voor wijkbus Soesterkwartier 
Vervoersbedrijf Keolis en bewonerscomité ‘De bus komt zo’ zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs 
voor de nieuwe wijkbus in Soesterkwartier. De busdienst gaat nog dit jaar van start en daar zijn 50 
vrijwilligers voor nodig. Op 20 januari 2023 is daarom een informatiebijeenkomst in de Emmaüskerk 
aan de Noordewierweg.

De bedoeling is dat de wijkbus later dit jaar een 
snelle en vaste route door de wijk rijdt: van en 
naar het Piet Mondriaanplein, de achterkant 
van NS-station Amersfoort Centraal. Al bijna 40 
enthousiaste vrijwillige chauffeurs hebben zich 
aangemeld. Voor een betrouwbare dienstregeling 
zijn minstens 50 vrijwilligers nodig.

Informatieavond
Wilt u ook één van de chauffeurs zijn? Kom dan 
naar de informatieavond op 20 januari. De inloop 
is vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst begint om 
19.30 uur. Aanmelden vooraf is fijn. Dat kan door 
een mail te sturen naar info@3812buskomtzo.nl.  
Meer informatie over de wijkbus vind je op 
3812buskomtzo.nl.

FotobijschrifT?

https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-en-woz
https://3812buskomtzo.nl/
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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.

Feestelijke opening Werkcentrum  
regio Amersfoort
De plek voor uw vragen over werk, scholing en ontwikkeling 

Bent u op zoek naar ondersteuning, advies of inspiratie over werk, scholing of uw 
loopbaan? Kom dan naar het Werkcentrum regio Amersfoort! Op vrijdag 27 januari 
2023 organiseren we een feestelijke dag waarop u een kijkje kunt nemen in het nieuwe 
Werkcentrum regio Amersfoort aan de Stadsring 75 in Amersfoort. 

In het Werkcentrum kunt u zich oriënteren op werk en onderzoeken welke (om)
scholingsmogelijkheden en kansen er zijn voor u op de arbeidsmarkt. U kunt er onder meer 
actuele vacatures vinden en regelmatig organiseren we gratis workshops en activiteiten, 
zoals sollicitatie- en LinkedIntrainingen. Het Werkcentrum is voor iedereen uit de 
arbeidsmarktregio Amersfoort.

Wat is er te doen?
We maken er 27 januari een feestelijke dag van met lekkere koffie, verse poffertjes en 
verschillende activiteiten. Tussen 09.00 uur en 17.00 uur bent u welkom en u hoeft zich 
niet aan te melden. U kunt bijvoorbeeld een foto laten maken voor LinkedIn of uw cv. Ook 
zitten er adviseurs klaar die u meteen tips kunnen geven over uw cv. Verder laten we u 
graag zien wat het Werkcentrum nog meer voor u kan betekenen. Komt u ook een kijkje 
nemen? 

Nu al naar het Werkcentrum
U kunt nu al elke werkdag zonder afspraak tussen 09.00 en 17.00 uur bij het Werkcentrum 
terecht. Kijk ook op www.werkcentrumregioamersfoort.nl.

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

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 2023

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

Langegracht Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid

23 februari 2023

Nieuweweg Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

23 februari 2023

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 3 maart 2023

Plataanweg (tussen 
Meidoornpad 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 31 maart 2023

Stadsringtunnel (rijstrook 
richting centrum)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
over naastgelegen busbaan geleid.

30 januari t/m 2 
februari 2023

Straat van Messina ter hoogte 
van nummer 85

Afgesloten, kraan op de weg. 27 en 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

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

Doe mee aan het Stadsgesprek over het 
regenboogbeleid
Tijdens een Stadsgesprek kunt u ons laten weten wat er volgens u de komende vier 
jaar nodig is om de gelijkwaardigheid, zichtbaarheid en veiligheid van lhbtqia+’ers in 
Amersfoort te vergroten. Doet u mee? U bent van harte welkom op donderdag 19 januari 
van 16.30 tot 19.00 uur bij het Stadsgesprek in Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100. 

Amersfoort is een diverse en inclusieve stad. We vieren de verscheidenheid in mensen. 
Iedereen is compleet in al zijn uniekheid en mag zichzelf zijn en laten zien op de manier 
die goed bij diegene past. Sinds 2008 is Amersfoort met veel trots een Regenboogstad. 
Samen met inwoners en partners uit de stad spannen we ons in voor de veiligheid, 
gelijkwaardigheid en zichtbaarheid van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, 
transgender, intersekse, queer en aseksuele Amersfoorters (lhbtqia+). 

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://werkcentrumregioamersfoort.nl/
https://www.geldcheck033.nl/
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

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 commissieleden horen graag 

wat er leeft in de stad, zodat zij 

dat kunnen betrekken bij hun 

afwegingen over een bepaald 

onderwerp.

Aanmelden:
 033 469 4379

 gemeenteraad@amersfoort.nl

Op een andere manier uw mening 
geven? Neem direct contact op 

met raadsleden:
 amersfoort.nl/gemeenteraad

 gemeenteraad@amersfoort.nl

COMMISSIE 
SOCIAAL

COMMISSIE 
BEDRIJVIGHEID

INSPREKEN?

Dinsdag 
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

Zorg

Welzijn

Onderwijs

Inclusie

Werk & Inkomen

Sport

Stedelijk beheer en milieu

Veiligheid

Sport

Kunst en cultuur

(circulaire) Economie

• Commissie Sociaal (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Sociaal 

MOLENDIJKZAAL
19.00 – 19.30 uur:  
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over elk onderwerp 

dat gaat over een sociaal onderwerp
-  Vaststellen besluitenlijst 10 januari, termijnagenda,

uitnodigingen, hamerstukken en actualiteiten

19.30 – 20.30 uur: 
-  Informerende bijeenkomst over stopzetten ontwikkeling

GGiD (digitaal dossier voor jeugdgezondheidszorg)

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering. Het kan 
dus zijn dat een agendapunt eerder of later wordt besproken. 

(foto: GGD)

Bronzen beeld van Nils Holgersson (foto: Jolanda Mak).   

Lees verder op de volgende pagina >>

Raadscommissies: de vergaderagenda van 24 januari  
Kunst en cultuur, winkeltijdenverordening en digitaal kinddossier

Op dinsdag 24 januari zijn er weer commissievergaderingen en vergaderen de 

commissies Bedrijvigheid en Sociaal. De commissies starten om 19:00 uur. De 

commissie Bedrijvigheid bespreekt de uitvoeringsagenda Kunst & cultuur 2023-2026 

en verruiming van de winkeltijdenverordening. De commissie Sociaal heeft het onder 

andere over het digitaal kinddossier voor jeugdgezondheidszorg. 

Stopzetten van ontwikkeling digitaal kinddossier 

De gemeenteraad werd afgelopen november geïnformeerd over het stopzetten 
van het ontwikkelen van het digitaal dossier voor jeugdgezondheidszorg in 
de regio. Nu moet er een aanbestedingstraject voor een nieuw digitaal dossier 
komen.

Het stopzetten van de ontwikkeling van het digitaal kinddossier heeft de 
gemeente in 2022 €644.445 gekost. Nu moet er een aanbestedingstraject 
voor een nieuw digitaal dossier worden opgestart. Op verzoek van de 
raadsleden heeft het college GGD regio Utrecht uitgenodigd voor deze 
raadscommissievergadering. Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid 
van de GGD regio Utrecht, geeft de commissie een korte presentatie, waarna de 
raadsleden vragen kunnen stellen en kunnen discussiëren over het onderwerp. 
Naar verwachting is de aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier in 
september dit jaar afgerond en kan het digitaal kinddossier dan worden 
ingevoerd. 

Uitvoeringsagenda Kunst en cultuur 2023-2026

Op 20 december 2022 heeft het college de uitvoeringsagenda Kunst en cultuur 2023-2026 vastgesteld en is de gemeenteraad 
daarover geïnformeerd. Zo investeert het college vier miljoen euro meer in kunst en cultuur. Tijdens de commissievergadering 
krijgen de commissieleden een toelichting op de uitvoeringsagenda.

De gemeente Amersfoort wil een gevarieerd en professioneel 
aanbod dat voor een breed en divers publiek toegankelijk is. 
Van voorstellingen en exposities tot kunst in de openbare 
ruimte, cultuuronderwijs, festivals en evenementen. Met 
het oog op de groei van de stad investeert het college vier 
miljoen euro meer in kunst en cultuur. De investering is 
bedoeld om de ‘schade’ te repareren die is ontstaan door 
de coronapandemie, om een goede professionele basis te 
creëren én om daarna door te ontwikkelen naar een nog 
aantrekkelijker aanbod. Door de extra investering komt er 
meer geld beschikbaar voor cultuuronderwijs aan kinderen 
en jongeren en ontwikkeling van jong talent. Ook komt er 
zo meer geld beschikbaar om een divers programma aan 
voorstellingen en exposities te ontwikkelen, wat weer een 
breder publiek trekt.
U vindt de uitvoeringsagenda op de website Politiek Portaal 
in de bijlage van het agendapunt (zie paperclip).

• Commissie Bedrijvigheid (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Bedrijvigheid

RAADZAAL
19.00 – 19.30 uur: 
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over elk onderwerp 

dat gaat over stedelijk beheer en milieu, kunst en cultuur, 
sport, veiligheid en (circulaire) economie

-  Vaststellen besluitenlijst 10 januari, termijnagenda,
uitnodigingen, hamerstukken en actualiteiten

19.30 – 20.45 uur: 
-  Uitvoeringsagenda Kunst & cultuur 2023-2026

20.45 – 21.45 uur: 
-  Verruiming winkeltijdenverordening

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering. Het kan 
dus zijn dat een agendapunt eerder of later wordt besproken. 

https://amersfoort.raadsinformatie.nl


Nieuws van de gemeente Amersfoort  woensdag 18 januari 2023 Stadsberichten | 4

Verruiming winkeltijdenverordening

De fracties van DENK, VVD en D66 willen met de commissieleden in gesprek over de verruiming van openingstijden 
van winkels. Het college kan de inbreng van de commissieleden gebruiken voor het opstellen van een nieuwe 
winkeltijdenverordening. 

Gemeenten in Nederland geven steeds meer ruimte aan ondernemers om zelf te bepalen wanneer zij open willen zijn. Met 
een eigen winkeltijdenverordening kan de gemeente uitzonderingen maken op de gestelde regels in de Winkeltijdenwet 
dat winkels bijvoorbeeld op feestdagen gesloten moeten zijn. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de 
Winkeltijdenverordening 2013 nog bepaald dat de winkels op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste 
Kerstdag gesloten moeten zijn. 

De woordvoerders van de fracties geven hun mening over de volgende peilpunten: 
1.  De huidige winkeltijden voor feestdagen moeten verruimd worden. 
2.  Winkels mogen ook open op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag. 
3.  De ruimere openingstijden gelden voor alle winkeliers. We maken geen onderscheid in winkels die food en non-food 

aanbieden en bijvoorbeeld in woonboulevard en tuincentra. Winkeliers kiezen zelf of ze hieraan meedoen. 
4.  Een ontheffing moet ook via de mail aangevraagd kunnen worden.

Langestraat (foto: Simon Lamme). 

Goed op de hoogte blijven

U kunt de gemeenteraad ook in andere media volgen, zoals met de nieuwsbrief RaadsMail, op sociale media en via de website 
amersfoort.nl/gemeenteraad.

De RaadsMail is een nieuwsbrief over de raad. Als u zich 
aanmeldt via amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven 
ontvangt u elke vrijdag deze digitale nieuwsbrief met een 
vooruitblik en terugblik op de vergaderingen en ander nieuws 
over de raad.

Sociale media
Ook via sociale media blijft u op de hoogte van het werk van 
de gemeenteraad. Voor informatie over onder andere de 
raadsvergaderingen volgt u @RaadAmersfoort op Twitter. 
Op de profielpagina vindt u ook de link naar de Twitter-lijst, 
waarmee u de raadsleden en buitengewoon fractieleden 
gemakkelijk kunt volgen. Daarnaast heeft de gemeenteraad 
een eigen Facebook-pagina: facebook.com/raadamersfoort. 
Op het YouTube-kanaal Raad Amersfoort vindt u filmpjes 
over de raad. Ook worden er via de livestream vergaderingen 
uitgezonden. U kunt de raad ook volgen op Instagram:  
@gemeenteraadamersfoort. 

Website
Op amersfoort.nl/gemeenteraad vindt u uitgebreide 
informatie over bijvoorbeeld de rol en samenstelling van 
de gemeenteraad, de raadsvergaderingen en hoe u kunt 
meepraten en invloed hebben op de raad. U vindt er ook een 
link naar de actuele vergaderagenda.

Op de website amersfoort.raadsinformatie.nl - Politiek 
Portaal - vindt u de raadskalender met de vergaderingen van 
de raad en andere evenementen van de raad of evenementen 
waarvoor de raad is uitgenodigd. Ook staan op deze site 
alle bestuurlijke documenten bij vergaderingen, ingekomen 
stukken zoals brieven van inwoners en dossiers bij bepaalde 
onderwerpen. En u kunt via deze site de vergaderingen live 
volgen en terugkijken. 

Vergaderrooster tot april 

24 januari:   Commissievergaderingen Sociaal en 
Bedrijvigheid

31 januari:   De Raad (met de Actualiteitenraad, 
raadsvergadering Het besluit en 
informatiemarkt Het Plein)

7 februari:   Commissievergaderingen Omgeving en 
Bestuur

14 februari:   Commissievergaderingen Sociaal en 
Bedrijvigheid

21 februari:   Commissievergaderingen Omgeving en 
Bestuur

28 februari:   Voorjaarsreces
7 maart:   De Raad (met de Actualiteitenraad, 

raadsvergadering Het besluit en 
informatiemarkt Het Plein)

14 maart:   Commissievergaderingen Sociaal en 
Bedrijvigheid

21 maart:   Commissievergaderingen Omgeving en 
Bestuur

28 maart:   Commissievergaderingen Sociaal en 
Bedrijvigheid

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://www.amersfoort.nl/gemeenteraad
https://www.facebook.com/RaadAmersfoort/
https://youtube.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://www.amersfoort.nl/gemeenteraad
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/
https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://twitter.com/raadamersfoort
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven

