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Special Belastingen 
Eind januari heeft de gemeente 
de WOZ-beschikking/aanslag 
gemeentelijke belastingen 
verzonden. In deze Special 
Belastingen vindt u meer 
informatie. 
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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.

Kap van 223 bomen is noodzakelijk voor de veiligheid 
Elk jaar controleert de gemeente een deel van de bomen in de stad. 
Sommige bomen moeten gekapt worden omdat ze een risico vormen voor 
de veiligheid. Met het beschikbare budget worden zoveel mogelijk bomen 
vervangen. Van de ruim 15.000 bomen die in het laatste deel van 2022 zijn 
gecontroleerd, moeten 223 bomen gekapt worden. 

Zorgvuldig onderzoek 
De 223 bomen worden gekapt 
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. Tijdens de 
reguliere boomveiligheidscontrole is 

er zorgvuldig onderzoek naar deze 
bomen gedaan. Er is ook een second 
opinion geweest. 

Elk jaar controleren we een deel van 
alle bomen in de stad. In 2022 zijn 
er 45.490 bomen gecontroleerd. In 
de 4e (laatste) ronde van 2022 zijn 
15.716 bomen gecontroleerd. Dit 

jaar start weer een nieuwe ronde en 
controleren we 25.000 bomen.

Kapvergunning
Bij 114 bomen is de doorsnede van 
de stam groter dan tien centimeter. 
Hiervoor vraagt de gemeente een 
kapvergunning aan. De aanvraag 
voor de kapvergunning voor deze 4e 
ronde staat op www.overheid.nl bij 
‘Berichten over uw buurt’.  
Voor de andere helft van de bomen 
is geen vergunning nodig. Voor 94 
bomen geldt dat ze onder artikel 
4.2 van de Wet ‘Natuurbescherming 

onderdeel houtopstanden’ vallen. 
Deze bomen staan veelal langs 
wegen in het buitengebied en 
buiten de bebouwde komgrens voor 
hout opstanden van de gemeente 
Amersfoort. Daarmee vallen ze niet 
onder onze kapvergunning maar 
onder het bevoegd gezag van de 
provincie Utrecht. Hiervoor doen 
we daarom een kapmelding bij de 
provincie Utrecht. Voor 15 bomen 
geldt dat ze dunner dan 10 cm 
diameter zijn op 1.30 meter hoogte. 
Voor de kap van deze bomen hoeft 
ook geen vergunning te worden 
aangevraagd.  

Herplant bomen
We onderzoeken welke bomen we 
kunnen vervangen en herplanten er 
met het beschikbare budget zoveel 
mogelijk. Voorwaarde voor herplant 
is dat de nieuw te planten boom 
zich op die plek goed moet kunnen 
ontwikkelen, zowel onder als boven 
de grond. 

Overzicht per wijk
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 onder ‘Kapaanvraag 
januari 2023’.

www.amersfoort-in-beeld.nl/#kapaanvragen

Buitengebied Oost 11

De Berg-Zuid 9

Hoogland 2

Hooglanderveen 5

Kattenbroek 1

Leusderkwartier 1

Randenbroek 11

Schothorst-Noord 14

Schothorst-Zuid 30

Schuilenburg 1

Stadskern 1

Vathorst-Centrum 4

Vathorst-De Laak 1

Vathorst-de Velden 12

Vermeerkwartier 4

Zielhorst 7

Eindtotaal 114

Hoef Café 9 februari: over parkeren, studentenprojecten en meer 
Hoefkwartier verandert de komende jaren in een 
nieuwe stadswijk. Op donderdagavond 9 februari 
praten we u weer bij over de laatste ontwikkelingen. 

Het Hoef Café wordt van 19.00 tot 20.30 uur 
gehouden in het gebouw van ROC Midden 
Nederland aan de Disketteweg 2-4. Het eerste 
halfuur praten we de aanwezigen bij over: 
•  de laatste stand van zaken over Hoefkwartier
•  het invoeren van nieuwe regels voor parkeren in 

Hoefkwartier
•  studentenprojecten in het Celciushuis
Na dit gezamenlijke deel kunnen bezoekers 
vragen stellen aan de projectleiders van de 
gemeente, reageren op de plannen voor parkeren 
in Hoefkwartier en in gesprek gaan met de 
studenten.

Aanmelden vóór 6 februari
U kunt zich aanmelden voor het Hoef Café 
door vóór 6 februari een mail te sturen naar 
hoefkwartier@amersfoort.nl met uw voor- en 
achternaam en in welke wijk of plaats u woont. 
Graag in de onderwerpregel vermelden: 
aanmelding Hoef Café.

Nieuwe stadswijk
Hoefkwartier verandert de komende jaren in een 
nieuwe stadswijk waar het fijn is om te wonen, 
werken, leren en ontspannen. In de wijk is straks 

plek voor een flink aantal nieuwe woningen door 
nieuwbouw en het verbouwen van bestaande 
panden.

(foto: Simon Lamme)
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Inspiratieavond over het verduurzamen van 
uw woning 
Het verduurzamen van je huis hoeft niet allemaal in een keer. Maar waar begin je mee? 
Je leert het op de informatieavond ‘Verduurzaam je huis stap voor stap’ op donderdag 16 
februari. 

Op de inspiratieavond geeft een professioneel energieadviseur uitleg. Twee wijkbewoners 
van Amersfoort-Zuid delen daarnaast hun eigen ervaringen. 

Datum: donderdag 16 februari, 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort
Meld je aan voor de inspiratieavond op www.duurzaamamersfoortzuid.nl. 

De inspiratieavond is een initiatief van Duurzaam Amersfoort-Zuid. Dit zijn wijkbewoners 
die met elkaar werken aan een duurzamere woning, tuin, straat en buurt. 

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

Windmolens in
mijn buurt?

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

Windmolens in
mijn buurt?

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

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer open

Onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven die jongeren een goede start willen 
geven op de arbeidsmarkt kunnen subsidie aanvragen bij het Toekomstfonds Onderwijs-
Arbeidsmarkt. De subsidie kan vanaf 1 februari tot en met 1 april 2023 aangevraagd 
worden voor één- of tweejarige projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de 
praktijk wordt verbeterd. In totaal is er € 200.000,- beschikbaar. 

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente werken samen om aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Amersfoort en de regio te verbeteren. Eén van 
de bedrijven die subsidie heeft aangevraagd is Lomans totaalinstallateur. HR-manager 
Grada Krukkeland: “In 2020 zijn we gestart met de Lomans Academy. Het Toekomstfonds 
Onderwijs-Arbeidsmarkt heeft ons een financiële aanmoediging gegeven om de 
samenwerking met de school voor Techniek van MBO Amersfoort aan te gaan. Het is een 
win-winsituatie waarbij jongeren uit de regio, via leerwerktrajecten, in eigen huis worden 
opgeleid. Onze toekomstige vakmensen worden op een mooie toekomst voorbereid in de 
techniek, een branche met veel potentie en werk.”

Heeft u een Amersfoorts bedrijf en wilt u samen met een onderwijsinstelling jongeren 
goed voorbereiden op de toekomst? Kijk op www.amersfoort.nl/toa voor meer informatie 
of het aanvragen van subsidie. Subsidie aanvragen kan t/m 1 april. 

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Ariaweg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 29 maart 2024

Baak van Stellendam 
(Waterdorp)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 3 februari

Beukenlaan en Berkenlaan 
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 31 maart

Bosserdijk ter hoogte van 
nummer 60

Afgesloten, kraan op de weg. 9 en 10 februari

Duifpolder ter hoogte van 
nummer 45

Afgesloten, kraan op de weg. 6 februari

Hanzeboulevard (tussen 
Rotonde 11 en 12)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

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

Laakboulevard (tussen Laan 
van Bovenduist en Rotonde 5)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 en 3 februari

Laakboulevard (tussen 
rotonde 7 en 8)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 24 februari

Langegracht (tussen 
Breestraat en Kromme 
Elleboogsteeg)

Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

23 februari

Nieuweweg Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

23 februari

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 3 maart

Populierweg (tussen 
Plataanweg en Kastanjelaan)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 31 maart

Stadsringtunnel (rijstrook 
richting centrum)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
over naastgelegen busbaan geleid.

t/m 2 februari

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 24 februari

Trompstraat ter hoogte van 
nummer 34

Afgesloten, container op de weg. 3 februari

Turfberg ter hoogte van 
nummer 16

Afgesloten, kraan op de weg. 6 februari 

Vincent van Goghstraat ter 
hoogte van nummer 27

Afgesloten, kraan op de weg. 15 februari 2023

Nieuw: wekelijks spreekuur over migratie en verblijf 

Er komt een wekelijks spreekuur voor vragen over migratie en verblijf. Dit vindt plaats in 
de Informatiewinkel van Indebuurt033 op het Neptunusplein. 

Bij het spreekuur kunt u als (nieuwe) inwoner terecht met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over 
het verlengen of de vermissing van uw verblijfsvergunning. Of voor vragen over het proces 
van naturalisatie of garantstelling van kortdurend familiebezoek. U bent ook welkom voor 
hulp bij het invullen van het M-formulier of de naamswijziging op uw verblijfsvergunning. 

Het spreekuur is iedere week op dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.  
Dit is in de Informatiewinkel van Indebuurt033 in Kruiskamp, Neptunusplein 66-K.
Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 033 475 56 64 of mailen naar  
migratie@indebuurt033.nl.

(foto: Lomans Academy)



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.

Gemeentelijke  
Belastingen 2023
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Eind januari heeft de gemeente de WOZ-beschikking/aanslag 
gemeentelijke belastingen verzonden. In deze Special Belastingen 
vindt u meer informatie. 

De aanslag gemeentelijke 
belastingen
Aan het begin van ieder jaar ontvangt u de WOZ-beschikking/aanslag 
gemeentelijke belastingen. Daarop staan naast de WOZ-beschikking 
alle gemeentelijke belastingen die voor u van toepassing kunnen zijn: 
onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en 
hondenbelasting.

Op uw aanslagbiljet kunt u ook zien hoe u kunt betalen. Met het betalen 
van de belasting draagt u bij aan het budget dat de gemeente nodig 
heeft voor goede openbare voorzieningen in de stad, zoals bijvoorbeeld 
straatverlichting, wegenonderhoud, groenvoor zieningen, veiligheid, 
armoede bestrijding en sportfaciliteiten. 

Betalen gemeentelijke belastingen
Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het 
geld betaald moet zijn.

Termijnen
Kiest u voor betaling via automatische incasso? Dan schrijft de gemeente het totale bedrag automatisch in 10 
termijnen van uw rekening af. U betaalt dan vanaf februari tot en met november op de laatste werkdag van de 
maand. Heeft u al eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan blijft die geldig voor het 
nieuwe belastingjaar. 

Zonder automatisch incasso betaalt u in 2 termijnen, in februari en maart.

Als u via www.amersfoort.nl/betalen-gemeentelijke-belastingen of via de QR-code op het aanslagbiljet een 
automatische incasso aanvraagt, dan wordt deze meteen automatisch verwerkt. 

Tarieven 
Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 
hoeveel geld nodig is. In onderstaande tabel vindt u de nieuwe tarieven, 
ernaast staan de tarieven van vorig jaar. 

Op www.amersfoort.nl/tarieven-gemeentelijke-belastingen kunt u in het 
filmpje ‘Uitleg OZB-tarief’ zien hoe het OZB-tarief tot stand komt. 

Tarieven 2023 Was in 2022

OZB 

Eigendom woningen 0,0957% 0,1105%

Rioolheffing

Gebruik woning 0,0149% 0,0163%

Eigendom woningen 0,0185% 0,0202%

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 273,12 € 246,60

Meerpersoonshuishouden € 377,04 € 343,32

Hondenbelasting

Per hond € 95,40 € 93,36

Voor de rioolheffing en OZB betaalt u een percentage van de waarde  
van uw woning (WOZ-waarde). Kijk voor de overige tarieven op  
www.amersfoort.nl/belastingen.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde? 
De gemeente bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde van alle panden in de stad. De WOZ-waarde van de woningen 
in Amersfoort is tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 met 17,75% gestegen en die van niet-woningen met 
1,75%. Dit zijn gemiddelden, dit betekent dat de WOZ-waarde van het pand ook meer of minder kan zijn 
gestegen. 

De gemeentelijke taxateur van woningen bepaalt 
de WOZ-waarde aan de hand van het bedrag dat 
het pand bij verkoop zou hebben opgebracht op 
waardepeildatum 1 januari 2022. Hierbij wordt er 
rekening gehouden met onderlinge verschillen in 
objectkenmerken, zoals type woning, oppervlakte, 
bijgebouwen, kavelgrootte, dakkapel, garage en 
dergelijke.

Als er tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 iets 
aan het pand is gewijzigd, bijvoorbeeld door een 
verbouwing of verbetering of bij nieuwbouw, dan 
wordt daar ook rekening mee gehouden. Voor de 
bepaling van de WOZ-waarde van de meeste niet-
woningen wordt gekeken naar huur- en verkoopcijfers 
van vergelijkbare panden rond de waardepeildatum  
1 januari 2022.

Vindt u dat de gemeente de WOZ-waarde niet juist heeft vastgesteld? 

Kijk dan eerst op uw taxatieverslag. Het taxatieverslag van uw pand kunt u vanaf 28 januari inzien op  
www.amersfoort.nl/belastingen of via www.mijnOverheid.nl als u bent aangesloten op de berichtenbox.  
Heeft u daarna nog twijfels? Bel dan eerst 14 033, voordat u een bezwaarschrift indient. De gemeentelijk 
taxateur geeft u graag nog een toelichting op de WOZ–waarde. Mocht uit telefonisch contact blijken dat de 
WOZ–waarde niet correct is vastgesteld, dan passen wij dit direct voor u aan. 

Bent u het na het telefonisch contact en eventueel verder onderzoek nog niet eens met de vastgestelde 
WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag bezwaar 
maken.

https://www.amersfoort.nl/betalen-gemeentelijke-belastingen
https://www.amersfoort.nl/tarieven-gemeentelijke-belastingen
https://www.amersfoort.nl/belastingen-en-woz
https://www.amersfoort.nl/belastingen-en-woz
https://mijn.overheid.nl/?r=1
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Kwijtschelding
Niet iedereen is in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen. De belasting wordt 
kwijtgescholden aan particulieren of zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) met een laag 
netto-inkomen en weinig bezittingen. Bij het toetsen van de aanvraag houden wij rekening 
met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een 
voertuig en of een eigen woning heeft. 

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen, dan hoeft u nu niets te doen. U ziet dat op 
uw aanslagbiljet. De gemeente toetst namelijk of u ook dit jaar voor kwijtschelding in 
aanmerking komt. Heeft u geen kwijtschelding gekregen en denkt u in aanmerking te 
komen voor kwijtschelding, vraag het dan aan. Doe dit binnen zes weken na de datum die 
op het aanslagbiljet staat. 

Aanvraagformulier
Op www.amersfoort.nl/kwijtschelding vindt u hierover informatie en een 
kwijtscheldingsformulier. U kunt dat downloaden of digitaal invullen. 
Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij:
•  in de informatiewinkels van Indebuurt033, www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. Hier 

kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Wilt u het aanvraagformulier liever telefonisch aanvragen? Bel dan 033 204 8677 of 14 033. 

Mijn situatie is veranderd. Wat nu?
Verhuizing, overlijden, verkoop pand, wijziging in de omvang van uw huishouden. Op  
www.amersfoort.nl/belastingen staat beschreven welke gevolgen deze situaties hebben 
voor uw belastingaanslag. Staat uw situatie hier niet bij of heeft u nog vragen?  
Bel dan 14 033.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht om te zorgen voor 
het inzamelen van huishoudelijk afval, dit 
wordt verzorgd door ROVA. De kosten voor 
inzameling en verwerking van het huishoudelijk 
afval mag de gemeente doorberekenen via de 
afvalstoffenheffing. Wie alleen woont betaalt 
minder dan mensen die met twee of meer 
personen in een huis wonen.

Hondenbelasting
Iedereen die in Amersfoort één of meerdere honden heeft, moet hiervan (eenmalig) 
aangifte doen en hondenbelasting betalen. De gemeente gebruikt deze hondenbelasting 
bijvoorbeeld voor de kosten van hondenpoepbakken, gratis poepzakjes, extra maaien van de 
uitlaatgebieden voor honden en de inzet van poepzuigers.

Rioolheffing 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel in 
Amersfoort. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de eigenaren en gebruikers 
van onroerende zaken via de rioolheffing. Voor de rioolheffing betaalt u een percentage van 
de waarde van uw woning. 

https://indebuurt033.nl/informatiewinkels/
https://www.amersfoort.nl/belastingen
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Vergadering volgen

U kunt de commissievergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribunes in de vergader
zalen. U bent 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.

COMMISSIE 
OMGEVING

COMMISSIE 
BESTUUR

Dinsdag
*14.30 - 18.00 uur
**19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

Mobiliteit*

Energietransitie* 

Omgevingswet**

Wonen**

Ruimtelijke ordening**

Financiën

Bestuur

Dienstverlening & 

vastgoed

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

INSPREKEN?

• Commissie Omgeving (14.30 uur)

Vergaderplanning commissie Omgeving 

RAADZAAL
14.30 – 15.30 uur:  
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over een onderwerp dat gaat over mobiliteit en 

energietransitie
-  Vaststellen besluitenlijst 17 januari, termijnagenda, uitnodigingen, hamerstukken en

actualiteiten

15.30 – 16.15 uur:  Afspraken Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en 
verder proces

16.15 – 17.00 uur: Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten

17.00 – 18.00 uur:  Raadsacademie Duurzaamheids ambassadeurs

Dinerpauze

19.00 – 19.30 uur:  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over een onderwerp dat gaat over 
wonen, ruimtelijke ordening en de omgevingswet 

19.30 – 20.30 uur:  De wijk Jericho (geagendeerd door de SP)

20.45 – 21.45 uur:  Woondeal Regio Amersfoort

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. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Raadscommissies: de vergaderagenda van 7 februari  
Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten, Jericho en woondeal 
regio Amersfoort

Op dinsdag 7 februari zijn er weer commissievergaderingen en vergaderen de 
commissies Omgeving en Bestuur. De commissie Omgeving start om 14.30 uur en 
bespreekt onder andere de doorfietsroute van Amersfoort naar Bunschoten en de 
woondeal voor regio Amersfoort. Ook hebben de commissieleden het over de wijk 
Jericho: bewoners maken zich zorgen over het onderhoud van hun woning en de 
energierekening. De commissie Bestuur start om 19.00 uur en vergadert besloten 
over dossier Vahstal. 

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. Afgelopen november is dit afgesproken tijdens 
het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 
Het college wil de gemeenteraad informeren over de afspraken en de vervolgstappen. Dit 
onderwerp stond eerst gepland op 17 januari maar is doorgeschoven naar 7 februari.

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.

Het openbaar vervoer is een belangrijke pijler in het meerjarenprogramma (foto: Simon Lamme).

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://twitter.com/raadamersfoort
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven
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Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten

De provincie werkt aan een regionaal fietsnetwerk om veilig en snel door de provincie Utrecht te kunnen fietsen. Een 
belangrijk onderdeel hiervan zijn vijf snelfietsroutes, zoals tussen Amersfoort en Bunschoten. Tijdens deze vergadering 
praten de commissieleden met het college, provincie Utrecht en de Fietsersbond over de snelfietsroute tussen Amersfoort 
en Bunschoten. De Fietsersbond heeft bezwaren tegen de gekozen route.  

Provinciale Staten heeft in overleg met de betrokken 
gemeentes in 2018 besloten vijf snelle fietsroutes 
(doorfietsroutes) aan te leggen. AmersfoortBunschoten 
is een van die routes. De andere routes zijn Utrecht
Woerden, UtrechtAmersfoort, UtrechtVeenendaal, 
UtrechtNieuwegeinIJsselstein en AmersfoortSoestBaarn
Hilversum. Het regionaal fietsnetwerk moet ongeveer 1500 
kilometer lang worden, waarvan ongeveer 150 kilometer 
aan doorfietsroutes.

In november 2019 is een intentieovereenkomst gesloten 
tussen de gemeente Bunschoten, gemeente Amersfoort 
en de provincie Utrecht over de realisatie van een 
snelfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten vanaf de 
Meridiaantunnel in Amersfoort tot aan de rotonde N199/
N806 in Bunschoten. 

Snelfietsroute tussen Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en 
Amersfoort (foto: De Stad Amersfoort). 

Raadsacademie Duurzaamheids ambassadeurs

Alle gemeenten zullen de komende jaren moeten gaan verduurzamen. Zo ook Amersfoort. 
Hoe de gemeente dat gaat doen zal invloed hebben op het leven in de stad, bijvoorbeeld op 
bestaande wijken en woningen, woningbouw, het verkeer, het bedrijfsleven en de inrichting 
van Amersfoort. Belangrijk is om te weten hoe dit in zijn werk gaat, hoe de gemeente 
inwoners en bedrijven betrekt bij deze veranderingen en welke rollen de overheid heeft.

Het gebruik van fossiele energie moet fors omlaag, het 
duurzaam opwekken van energie fors omhoog. Groen 
en water in een veranderend klimaat is een thema 
waarop veel gaat gebeuren (hitte, waterpieken en 
droogte). Maar ook de manier waarop de gemeente met 
grondstoffen en afval omgaat.

Er zijn twee vergaderingen gepland over dit onderwerp. 
Tijdens deze eerste vergadering zullen experts Reint Jan 
Renes (Lector Psychologie voor een duurzame stad aan 
de Hogeschool van Amsterdam) en Marjolein Demmers 
(directeur Natuur en Milieu) de commissieleden 
bijpraten over het verduurzamen van Amersfoort. 
Tijdens de tweede vergadering gaat het vooral over 
kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van 
Amersfoort. Deze zal op een andere dag georganiseerd 
worden.

Lees meer informatie op www.amersfoortduurzaam.nl 
(foto: Simon Lamme). 

Woondeal regio Amersfoort

In 2021 is er een woondeal gesloten tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, gemeenten in de regio Amersfoort en Utrecht, provincies Utrecht en Gelderland en 
woningcorporaties. De woondeal is een samenwerkingsagenda voor het bouwen van woningen in de 
regio Amersfoort. Wat betekent de deal voor Amersfoort?

Op 18 januari van dit jaar was er een regionale raadsledenbijeenkomst, waarbij de nadruk lag op de 
woondeal en wat de impact is op de regio. Deze bijeenkomst is terug te bekijken op  
www.bureauregioamersfoort.nl. 

De commissie Omgeving gaat het hebben over de lokale betekenis van de woondeal. Het college wil van 
de raad weten voor welke onderwerpen de raad bijzondere aandacht vraagt. Binnenkort wordt namelijk 
de nieuwe regionale woondeal ondertekend. In deze nieuwe woondeal worden afspraken gemaakt om 
woningbouw te stimuleren. In de commissie wordt besproken welke stappen al zijn gezet en wat er gaat 
gebeuren na ondertekening van de regionale woondeal. 

Woningbouw in Randenbroek, juni 2022 (foto: Simon Lamme).

De wijk Jericho

Bewoners van de wijk Jericho maken zich zorgen over hun energierekening, de onderhouds-
status van hun woningen, het sloopbesluit en de verdwenen beschermde status van de  
wijk. De fractie van de SP wil hierover met andere commissieleden en het college in gesprek. 

Eind 2021 is bij een bijeenkomst met woningcorporatie de Alliantie gesproken over de hoge 
energierekeningen van bewoners. Er is een verschil van mening over de tegemoetkoming 
in deze kosten. Ook hebben bewoners onderhoudsklachten aan hun woningen gemeld 
en vinden zij dat daar niet veel mee gedaan wordt. Verder begrijpen bewoners niet hoe 
de wijk haar status van beschermd stadsgezicht is kwijtgeraakt en ligt er nog steeds een 
sloopbesluit terwijl er nog geen akkoord is voor een sociaal plan.

De Kwekersweg in Jericho (foto: Simon Lamme). 

• Commissie Bestuur (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Bestuur 

MOLENDIJKZAAL
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 17 januari, termijnagenda,
uitnodigingen, hamerstukken en actualiteiten.

19.30 – 20.30 uur: Dossier Vahstal (deels besloten)

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. 

Dossier Vahstal (deels besloten)

Het college informeert de gemeenteraad regelmatig 
over het conflict tussen de gemeente Amersfoort en 
projectontwikkelaar Vahstal en de lopende procedures 
daarin. Zoals de schadestaatprocedure (om vast te stellen 
wat de schade is aan de kant van Vahstal). Het conflict gaat 
over de bouw van woningen. 

Dit onderwerp start openbaar. In de raadscommissie 
moet vervolgens eerst door de raadsleden een besluit 
genomen worden over geheimhouding (volgens artikel 86 
Gemeentewet) van wat wordt besproken. Als de raadsleden 
daar in meerderheid mee instemmen, wordt de rest van de 
vergadering besloten gehouden. 
De advocaten die de gemeente vertegenwoordigen en 
de juridisch adviseurs van de raad van advocatenbureau 
Benthem Gratama zullen aanwezig zijn bij deze commissie.

(foto: Pixabay)

https://www.amersfoortduurzaam.nl
https://www.bureauregioamersfoort.nl
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Op de koffie bij raadsleden:  
het raadspreekuur van 14 februari
Op 14 februari houdt de gemeenteraad weer spreekuur. 
Een laagdrempelige en toegankelijke manier voor 
mensen uit de stad om contact te hebben met raads-
leden. Want soms is de drempel best hoog om een brief  
te schrijven aan de raad of in te spreken bij een vergadering.

Het raadspreekuur is gewoon een kop koffie of thee met 
een goed gesprek. Vertellen wat u op uw hart hebt. Wat 
u belangrijk vindt. Een gesprek waarin u vragen kunt 
stellen en uw zorgen uiten. Een goed idee inbrengen. Of 
gewoon eens kennismaken. Tijdens het raadspreekuur 
zitten enkele raadsleden van verschillende partijen voor 
u klaar.
Wilt u op raadspreekuur komen? Mail of bel dan: 
gemeenteraad@amersfoort.nl / 033  469 4379

Inspreken of raadspreekuur?

U wilt een onderwerp onder de aandacht van raadsleden en buitengewoon fractieleden brengen. Omdat er iets in uw 
omgeving of de stad speelt, over bijvoorbeeld wonen, veiligheid, parkeren of onderhoud. Dan kunt u inspreken tijdens 
een commissievergadering van de gemeenteraad. Of u kunt het raadspreekuur bezoeken. 

Uw mening geven tijdens een commissievergadering 
heet inspreken. Dat kunt u doen op een dinsdag als er 
een commissie vergadert die over uw onderwerp gaat. In 
principe vergaderen de ene week de commissies Omgeving 
en Bestuur, de andere week de commissies Sociaal en 
Bedrijvigheid. De commissie Omgeving vergadert wat vaker 
en heeft twee inspreekmomenten (om 14.30 uur en om 
19.00 uur). 
U krijgt aan het begin van de commissievergadering 
ongeveer twee minuten het woord, daarna kunnen 
commissieleden vragen aan u stellen. Na het 
inspreekmoment is er een korte pauze waarin u kunt 
napraten met de commissieleden.

Openbaar
De commissievergadering is openbaar en te bezoeken door 
genodigden, inwoners, organisaties, ambtenaren en pers. 
Ook wordt de commissievergadering live uitgezonden via 
de website Politiek Portaal (amersfoort.raadsinformatie.nl). 
De uitzending blijft bewaard en is ook terug te kijken. 
De vergadering wordt geleid door een voorzitter. 
Commissieleden zijn de woordvoerders (raadsleden 
en/of buitengewoon fractieleden) van de fracties uit 
de gemeenteraad. Het college – de wethouder die 
verantwoordelijk is voor een onderwerp – zit meestal ook 
aan tafel. 

Raadspreekuur
Zoekt u een informelere manier – die niet openbaar is – 
om met raadsleden te praten? Dan is het raadspreekuur 
misschien iets voor u. Het raadspreekuur is gewoon een 
kop koffie of thee met een goed gesprek. Met volop 
ruimte om te vertellen wat u belangrijk vindt. Waarin u 
vragen kunt stellen, zorgen kunt uiten, een goed idee kunt 
inbrengen of gewoon eens kennismaakt met raadsleden. 
Tijdens het raadspreekuur zijn enkele raadsleden of 
buitengewoon fractieleden van verschillende partijen 
aanwezig om met u in gesprek te gaan. Het raadspreekuur 
is dit jaar gemiddeld een keer in de maand: twee keer op 
het oude stadhuis, twee keer op een locatie van bibliotheek 
Eemland en de andere keren op een locatie in een wijk 
van Amersfoort. Meer informatie staat op de website 
amersfoort.nl/gemeenteraad.

Meer informatie of aanmelden
Wilt u meer informatie over inspreken of het 
raadspreekuur, wilt u zich aanmelden of zoekt u naar 
een andere manier om invloed te hebben of in contact 
te komen met de gemeenteraad? Kijk op de website 
amersfoort.nl/gemeenteraad, of bel of mail: 033 469 4379 
of gemeenteraad@amersfoort.nl. 

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

