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Amersfoort2014: Positief en daadkrachtig 
Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de 

inwoners wordt geluisterd, meer logische samenhang zit in de plannen van de overheid en waar weloverwogen 

met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.  

Ook de komende periode willen wij hier weer vol op inzetten. Verandering is nodig in het politieke klimaat en de 

bestuurscultuur in onze stad. Nog altijd komt het te vaak voor dat inwoners verrast worden door ver uitgewerkte 

plannen die directe impact hebben op hun leefomgeving en waar ze niet of nauwelijks bij betrokken zijn geweest. 

Nog altijd is er in Amersfoort te vaak sprake van een gesloten bestuurscultuur waarbij gebrek aan openheid en 

geheimhouding aan de orde van de dag zijn.  

Daarom gaan we door met onze agenda waarin waarderen, verbinden en ruimte geven centraal staan vanuit een 

open bestuurscultuur en in samenwerking met inwoners. Ook de komende raadsperiode zullen we ons hier 

keihard voor in blijven zetten. Dat doen we samen met betrokken inwoners, ambtenaren, organisaties en politici. 

Hierin zetten we het welbevinden en welzijn van al onze inwoners voorop. Zodat Amersfoort vandaag en 

morgen een fijne plek is om te wonen, werken en verblijven.  

Wie zijn wij? 

- een open partij van daden 

- een partij die zich richt op politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen 

- een onafhankelijke lokale politieke partij die geen last heeft van landelijke stokpaardjes en opdrachten vanuit 

Den Haag 

 

Waar staan wij voor? 

- eigentijdse politiek, waarin positief denken, kansen oppakken, verbinden, faciliteren, meedenken en 

meepraten (in een vroeg stadium) centraal staan  

- het benutten van de kracht, kennis en kunde van de inwoners 

- een overheid die zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de Amersfoorters 

- openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak 

- het concentreren en faciliteren van activiteiten in wijken en buurten 

- zorgvuldig en transparant financieel beheer binnen de gemeente Amersfoort dat leidt tot een beperking van 

de lokale lasten voor de inwoners 

- een partij van en door mensen uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Bestuurders worden geacht 

woonachtig te zijn in de gemeente en zetten zich reeds in voor hun eigen omgeving 

 

Hoe doen wij dat? 

- Amersfoort 2014 zet zich sinds 2014 in de gemeenteraad als oppositiepartij in tegen de coalitie en het 

College die, vaak in beslotenheid, met financiële gevolgen voor de inwoners (bijvoorbeeld verhoging OZB) 

van de ene in de andere affaire verzeild raakten 

- gaat zo veel mogelijk in gesprek met inwoners over hun woonomgeving, initiatieven en vragen 

- spreekt het College en de coalitie openlijk en vasthoudend aan op hun beleid en roept hen zo nodig ter 

verantwoording 

- helpt Amersfoort aan een transparant politiek klimaat. In de afgelopen jaren hebben wij dit gedaan door 

meerdere dossiers (Amerena, Armandomuseum, Vahstal, aanbesteding Westelijke Ontsluiting) scherp te 

volgen en onverantwoord slecht financieel beleid te benoemen (ingrepen in het Sociaal Domein, meerkosten 

door inhuur extern personeel)  

- neemt in samenwerking met andere politieke partijen op succesvolle wijze initiatieven (zoals het Deelakkoord 

Duurzaamheid) 
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Wat betekenen deze uitgangspunten voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026? 

Waarderen, verbinden en ruimte geven 

Amersfoort2014 vindt het belangrijk dat kennis en kunde van de inwoners benut en vooral ook gewaardeerd 

worden. De tijd dat de gemeentelijke overheid alles beter wist, is voorbij. Sterker nog: de bij inwoners aanwezige  

kennis en expertise worden onvoldoende benut. In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 met succes vele 

initiatieven van inwoners op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Aan de andere kant heeft 

Amersfoort2014 ook ervaren dat initiatieven van inwoners soms door de gemeente weinig serieus worden 

genomen. Dat brengt helaas frustratie en teleurstelling met zich mee. Een andere bestuurscultuur is noodzakelijk. 

- Amersfoort2014 zal initiatieven van inwoners aanmoedigen en op de gemeentelijke agenda plaatsen 

- Amersfoort2014 vindt dat de gemeente inwoners vroegtijdig dient te betrekken bij het maken van plannen en 

daarbij de regie dient te houden door die plannen te verbinden met andere initiatieven in wijk of stad 

- vanuit het stadhuis moet één regisseur worden aangewezen voor het begeleiden van burgers die initiatieven 

bij de gemeente aanmelden 

 

Gemeente stelt zich dienstbaar op 

De inwoners van Amersfoort staan centraal, niet het gemeentebestuur, de politici of de ambtenaren. De 

afgelopen jaren streden wij onder meer voor minder wethouders en minder externe inhuur, meer transparantie 

en een beter financieel beleid van de gemeente. Vanaf 2022 moet het weer gaan over de stad, de wijk, de buurt 

en de inwoners. Concreet betekent dit: 

- de gemeente verbetert de dienstverlening en communicatie met inwoners, verstrekt duidelijke en vroegtijdige 

voorlichting aan de inwoners en geeft aan waar men terecht kan met bepaalde vragen (met name in het 

doolhof van regelgeving in de zorg, wonen, veiligheid en bij het aanvragen van vergunningen). Participatie is 

samen werken aan een betere stad en geen vinkje op een to-dolijst; 

- de gemeente maakt minder en vooral heldere regels en rapporteert de resultaten van dat beleid jaarlijks aan 

de gemeenteraad 

- de gemeente maakt meer afspraken met organisaties en ondernemingen die werk uitvoeren voor de 

gemeente (verbonden partijen) over de invloed van inwoners op de uitvoering van werkzaamheden in wijken 

en in de stad 

- de gemeente geeft ruimte aan initiatieven van inwoners, zorgt voor ondersteuning en moedigt aan 

- de gemeente heeft oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en weet deze ook te betrekken bij het 

beter maken van Amersfoort 

- het aantal wethouders is maximaal zes  
 

Bewoners in de wijken staan centraal 

De afgelopen jaren heeft de raad beslissingen genomen waarvan de gevolgen nadelig zijn uitgepakt, zoals 

bijvoorbeeld het sluiten van de buurthuizen. De kracht van de stad ligt in de wijken en de buurten. Concreet 

betekent dit: 

- buurthuizen krijgen weer een centrale plaats in de wijk en worden gefaciliteerd door de gemeente voor hun 

ontmoetingsfuncties 

- de gemeente ondersteunt initiatieven voor wijkactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen, 

instellingen en onderwijs 

- wethouders zijn minimaal vier dagdelen per maand in hun wijk aan het werk  

- wethouders hebben maandelijks een breed overleg met wijkbewoners/buurtbestuur 

- er is één loket voor alle zorg in de wijk 

- de gemeente maakt samen met de bewoners een wijkwoonplan, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij 

maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, groen, milieu, veiligheid, infrastructuur en 

verkeer 
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Speerpunten Programma 2022-2026 
In het programma dat voorligt kijken wij vooruit naar een nieuwe periode waarin we een bijdrage willen leveren 

aan een prettige en daadkrachtige gemeente voor de Amersfoorters. Een gemeente met een open blik naar de 

toekomst en oog voor het rijke verleden. Ook onze eigen inspanningen uit de afgelopen periode komen aan bod 

omdat we niet vooruit kunnen zonder rekenschap te houden met het verleden.   

Wij willen met dit programma richting geven aan de komende raadsperiode. Met onderstaande speerpunten 

gaan we de verkiezingen in: 

1. Jeugd en onderwijs op één 

Amersfoort is een heerlijke plek om te wonen. Laten we die plek doorgeven aan een volgende generatie.  

We betrekken de jeugd daarom bij de toekomst en het beleid van de gemeente. Ook zetten we de gezondheid 

van de jeugd voorop, zowel mentaal als fysiek. 

2. Meer ruimte voor tijdige inbreng en initiatieven van inwoners en ondernemers 

We waarderen de kennis, vaardigheden en inzet van inwoners en ondernemers in hun eigen (leef)omgeving. We 

stimuleren initiatieven vanuit de bevolking en nemen deze serieus mee in de besluitvorming. 

Plannen maken we samen met onze inwoners. Planontwikkeling doen we niet enkel voor de inwoners, maar 

nadrukkelijk met onze inwoners. De samenhang van plannen en de impact die de plannen hebben op de 

leefbaarheid moeten centraal staan. 

3. Betaalbare woningen 

Een dak boven het hoofd is een recht voor iedereen. Betaalbare woningen zijn van groot belang om Amersfoort 

leefbaar en toegankelijk te houden. Wij zijn voor het bevorderen van een huizenmarkt die werkt voor de mensen 

die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten op het beleid van de grote steden om beleggers te weren 

van de woningmarkt. Het slopen en verkopen van sociale huurwoningen moet gestopt worden. 

4. Goed financieel beheer 

We streven naar betaalbare basisvoorzieningen voor inwoners en voor een zorgvuldige omgang met 

gemeenschapsgeld.  We pleiten bijvoorbeeld voor minder inhuur van externen, minder wethouders, geen 

nieuw/groots stadhuis en minder grote projecten zonder duidelijke noodzaak zoals de Westelijke Ontsluiting. 

5. Democratie en transparant bestuur 

We blijven ons inzetten voor betere participatie, een goede dienstverlening en meer (aandacht voor) democratie 

vanuit de gemeente. Dit betekent een transparant bestuur met ruimte voor inspraak en debat. 

Middelen als een gelote burgerraad, kinderwijkraden en goed gedragen wijkwoonplannen moedigen we aan. De 

democratie ligt op straat. Wethouders moeten zichtbaar zijn in de wijken en toegankelijk zijn voor onze inwoners.  

6. Een schone, veilige en groene leefomgeving 

We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan 

meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer 

ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur. 
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Jeugd en Onderwijs 
 

 

 

 

 

Bijna 30 procent van de Amersfoorters was in 2021 onder de 25 jaar. Meer dan 21% is zelfs onder de 18. De 

toekomst en het welzijn van kinderen, kleinkinderen en buurtkinderen gaat vele Amersfoorters aan het hart. Dat 

zien we terug bij scholen, verenigingen en op allerlei plekken in de wijken. Voor onze jeugd ligt de 

voedingsbodem in de wijken waarin ze met het ouder worden een steeds grotere actieradius krijgen. In die wijken 

zal continu geïnvesteerd moeten worden. Amersfoort2014 kiest voor een integrale aanpak, waarbij het onderwijs, 

het wijkteam, verenigingen en In de Buurt betrokken zijn, uiteraard passend binnen het Beleidskader Inclusieve 

stad.  

Daarnaast willen we met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. We gaan de jeugd de kans 

geven om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente. 

In de afgelopen raadsperiode heeft Amersfoort2014 er strak op toegezien om onderwijsgeld ook echt aan het 

onderwijs ten goede te laten komen. Bij de bouwprojecten van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium en de 

Vosheuvel scholen is onnodig veel geld verloren gegaan aan onverstandige afspraken ten aanzien van tijdelijke 

huisvesting.  

Als we signalen krijgen van mogelijke asbestverontreiniging bij scholen, zijn wij de partij die die signalen serieus 

oppakken en zorgvuldig (laten) onderzoeken. 

Coronamaatregelen hebben juist ook bij de jeugd en jongvolwassenen gezorgd voor een andere invulling van het 

dagritme. We willen de komende periode aandacht besteden aan de kansen en bedreigingen die hiermee zijn 

gekomen voor de ontwikkeling en het welzijn van onze jongeren.  

Het beroepsonderwijs (in het voortgezet onderwijs en het MBO) staat zwaar onder druk en de leerlingenaantallen 

nemen af. Vanwege het belang daarvan voor de lokale economie en de dienstverlening aan de burgers verdient 

het beroepsonderwijs een extra impuls. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven moet er een integraal 

Regionaal Plan Beroepsonderwijs worden opgesteld. 

Amersfoort studentenstad: Amersfoort2014 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer investeringen in 

“Amersfoort Studentenstad”. Op het gebied van studentenhuisvesting is nog veel te verbeteren. Ook wil 

Amersfoort2014 dat de gemeente Amersfoort meer aandacht besteedt aan het verbreden dan wel uitbreiden van 

het aanbod van hbo-opleidingen in Amersfoort (dit uiteraard in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het 

bedrijfsleven).  
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Amersfoort2014 wil: 
- een gezond schoolklimaat, waarbij gezonde schoolkantines worden gerealiseerd 

- deelname aan sport en culturele activiteiten stimuleren 

- een meer kansrijke overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs stimuleren 

- buitenschoolse aandacht voor bewegen en het aanleren van nieuwe vaardigheden  

- wijkgerichte jeugdzorg en goede samenwerking tussen het wijkteam, IndeBuurt033 en het onderwijs 

(zorgteams) met aandacht voor de verbinding van jong en oud  

- een gezamenlijk plan van aanpak van gemeente, bedrijven en onderwijs om het beroepsonderwijs (vmbo-

mbo-hbo) te revitaliseren 

- het Leerwerkloket in stand houden 

- dat scholen meer wijkgericht werken: “school in de wijk; wijk in de school” (bibliotheekvoorzieningen in 

scholen, maatschappelijke stages in de wijk, wijkleerbedrijven)  

- een efficiënte aanpak van jeugdwerkloosheid, het creëren van stageplaatsen, jonge werklozen inzetten bij 

vrijwilligerswerk (zoveel mogelijk op maat) 

- aandacht voor de impact van coronamaatregelen op jongeren en jongvolwassenen, eventueel binnen een 

brede visie op welzijn van kwetsbare Amersfoorters 

- dat de gemeente in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het mbo en studenten een actieplan opstelt 

om van Amersfoort een echte studentenstad te maken met volwaardige hbo-opleidingen en bijbehorende 

(woon)faciliteiten 

- actief verbinden van jongeren met kwetsbare groepen zoals (eenzame) ouderen en minder-validen in het 

kader van verbinding tussen generaties en leefomgevingen 

- aandacht voor retoriek en democratie onder de jeugd stimuleren  

- als stad in gesprek met de jeugd over actuele en toekomstige uitdagingen. Hiervoor denken we onder meer 

aan een kinderburgemeeester en het stimuleren van meer kinderwijkraden die regelmatig in gesprek gaan 

met het Stadhuis. 

- de jeugd als uitgangspunt bij het bereikbaar maken van (jeugd)voorzieningen in de wijk 

- bij nieuwbouw vragen om extra aandacht voor kwetsbare gebruikers van de openbare ruimte zoals de jeugd 
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Wonen en Ruimtelijke  

Ordening 
 

 

 

 

Het vinden van een geschikte woning is voor veel mensen de afgelopen jaren een vrijwel onmogelijke opgave 

geworden.  Landelijk en lokaal beleid en de historisch lage hypotheekrente hebben ertoe geleid dat de 

huizenprijzen de pan uit rijzen en er nauwelijks betaalbare huur-en koophuizen bij gekomen zijn. De afgelopen 

periode is een aantal maatregelen genomen dat ervoor moet zorgen dat er per woningbouwproject een minimaal 

aantal sociale- en middeldure huurwoningen worden gerealiseerd. Dit is echter niet genoeg.   

Woningen zullen ook met deze maatregelen schaars blijven. Het opkopen van woningen door investeerders moet 

gestopt worden, in Amersfoort moeten woningen gebouwd worden voor mensen die daar ook daadwerkelijk in 

gaan wonen: voor de starter die zijn ouderlijk huis wil verlaten, de senior voor wie de eengezinswoning te groot is 

geworden en het gezin dat op zoek is naar meer woonruimte.  

Amersfoort2014 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud en uitbreiding van het aantal sociale 

huurwoningen. Het aandeel van 35% sociale huur en 20% middel dure huur in plannen vinden wij het absolute 

minimum. Met succes zijn wij in actie gekomen tegen de realisatie van een tankstation op de Laan van 

Duurzaamheid. Dankzij onze inzet zullen er woningen gebouwd gaan worden op deze locatie. 

Dankzij Amersfoort2014 is er meer inzicht in de jaarlijkse aantallen sociale huurwoningen, waarin duidelijk naar 

voren zal komen of de netto toename van sociale huurwoningen die ons al jaren beloofd wordt ook werkelijk 

gerealiseerd wordt.  

Amersfoort2014 heeft er de afgelopen jaren voortdurend op gehamerd dat bij planontwikkeling heel goed gekeken 

moet worden naar de effecten op de omgeving. Zo pleiten wij voor een eerlijke verdeling van de woonopgave over 

de stad, met aandacht voor de leefbaarheid in wijken. De dreigende sloop van Jericho is een voorbeeld waar enkel 

naar de huizen zelf gekeken wordt en mogelijk ontwikkelingspotentieel. Dat ook de sociale samenhang gesloopt 

wordt is iets wat te vaak vergeten wordt maar wat Amersfoort2014 betreft zeker niet minder belangrijk is.  

Monitor Sociale huur 
Het moet voor iedereen mogelijk zijn om in de gemeente Amersfoort te kunnen wonen. De afgelopen jaren zijn 

op grote schaal sociale huurwoningen van de markt verdwenen. Grootschalige verkoop en sloop van sociale 

huurwoningen zijn in de afgelopen jaren gewoon doorgegaan. Netto zijn er daarom nauwelijks woningen 

bijgekomen. Amersfoort2014 pleit daarom voor een monitor huurwoningen om de woningvoorraad scherp in de 

gaten te kunnen houden. Op deze manier zijn de prestatieafspraken met de woningcorporaties niet enkel loze, 

niet te controleren mooie woorden, maar kan er ook daadwerkelijk bijgestuurd worden wanneer de corporaties 

hun afspraken niet nakomen. 

Bovenduist (Vathorst-West) 
De komende jaren zal het aantal woningen in Amersfoort toenemen. Er zal sprake zijn van binnenstedelijke 

ontwikkelingen (zoals Langs Eem en Spoor), maar er zal ook buitenstedelijk ontwikkeld gaan worden 

(Bovenduist). Wat Amersfoort2014 betreft is Bovenduist de laatste grote uitbreiding van onze stad. Wij zijn tegen 

verdere stadsuitbreiding in Hoogland-West. Ook onze stadsparken verdienen bescherming tegen de steeds 

toenemende ruimtehonger. Wij hebben ons daarom ook verzet tegen het bouwen in park Schothorst. 

Samen met inwoners 
Binnenstedelijk ontwikkelen van woningen moet in goede samenspraak met de omgeving plaatsvinden. Te vaak 

worden er “postzegelplannen” gelanceerd, waarbij enkel gekeken is binnen de grenzen van het plan zelf. De 
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invloed en uitwerking van ontwikkelingen op de buurt worden vaak onvoldoende bekeken en omwonenden niet 

of nauwelijks betrokken. Dit moet echt anders. Amersfoort2014 pleit voor een eerlijke verdeling van de 

woningbouwopgave. Amersfoort2014 vindt dat de gemeente zich moet richten op de kwaliteit van het wonen en 

verblijven in de bestaande wijken. Gebruik de verdichtingsopgave als een kans om het leefklimaat voor bestaande 

bewoners te verbeteren door onder meer betere voorzieningen, meer groen, grotere kansengelijkheid en het 

verbinden van bewoners. 

Samen met bewonersorganisaties en bewoners in de wijken maakt de gemeente zo snel mogelijk een 

wijkwoonplan, waarin de kwaliteitsverbetering van het wonen in de wijk wordt aangegeven met het tijdpad van 

uitvoering en de financiële onderbouwing. 

Wonen 
Amersfoort2014 wil: 
- dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige 

inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, 

veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur  

- de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde 

problemen en kansen 

- een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren 

van ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het meetbaar maken van leefbaarheid van de gemeente zodat 

cijfers (bouwnorm, parkeernorm, infra doorstroming) niet ten koste gaan van andere waarden belangrijk voor 

haar burgers 

- meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen 

- een huizenmarkt bevorderen die werkt voor de mensen die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten 

op het beleid van de grote steden om beleggers te weren van de woningmarkt  

- meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting 

- dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor 

woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren ouderen zoveel mogelijk in hun eigen 

woonomgeving te laten wonen  

- meedenken met en faciliteren van inwoners die hun huis willen verduurzamen, ruimte bieden in regelgeving 

- de doelstelling van 35% sociale woningbouw en 20% middel dure huur bij nieuwe plannen handhaven 

- de voorraad sociale huurwoningen in Amersfoort laten toenemen door verkoop en sloop van sociale 

huurwoningen te voorkomen en strak toezicht te houden door het instellen van een monitor sociale huur 

  

Bouwen 
Amersfoort2014 wil: 
- bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten duurzaamheid als belangrijk aanbestedingscriterium opnemen. 

Hergebruik van materialen (circulariteit) en impact op het milieu dienen reeds tijdens de aanbesteding 

inzichtelijk te worden gemaakt  

- een materialenpaspoort invoeren bij alle gemeentelijke bouw- en infraprojecten, zodat de materialen 

hergebruikt kunnen worden  

- bij herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed circulair slopen. Dit houdt in dat er bij sloop gestreefd moet 

worden naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen  

- als uitgangspunt zoveel mogelijk energieleverend bouwen 
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Ruimtelijke ordening 
Amersfoort2014 wil: 
- Bovenduist als laatste grote stadsuitbreiding van Amersfoort 

- geen nieuwe woningen bouwen in Hoogland West 

- een onderzoek naar een groenblauwe transformatie van de stadsring, zoals door het burgerinitiatief  ‘Van ring 

naar park’ wordt voorgesteld (www.vanringnaarpark.nl). Dit vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie en de 

leefbare stad. De stadsring zal een onderdeel zijn van een integraal plan dat ook de rotonde Nieuwe Poort en 

de ontwikkelingen Langs Eem en Spoor zal moeten omvatten. Niet enkel vanuit het oogpunt van verkeer, 

maar juist ook op het gebied van leefbaarheid 

- dat de gemeente een actieve (regie)rol pakt als het gaat om betrekken en informeren van inwoners bij 

ruimtelijke ontwikkelingen en dit niet enkel aan  projectontwikkelaars over te laten 

- alleen hoogbouw toestaan die past in de omgeving en draagvlak heeft 

- bij ruimtelijke plannen en in de bestaande stad toegankelijkheid als basistoetsingscriterium meenemen. (dit 

betekent voor mindervaliden bijvoorbeeld geen onneembare brug over de Laak met traptreden) 
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Milieu, Klimaat en  

Leefomgeving 
 

 

 

 

Milieu 
Amersfoort2014 legt het accent op wijken en de leefomgeving. In het wijkwoonplan dient het milieu dan ook een 

belangrijke plaats in te nemen. Op deze manier kunnen alle inwoners in hun eigen wijk invloed uitoefenen op hun 

directe woonomgeving en meedenken om hun wijk of buurt klimaatbestendig te maken. 

In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 zich succesvol ingezet voor het milieu door het opzetten van een plan 

om reductie van fijnstof te realiseren, door maatregelen te nemen inzake houtrook en door het opzetten van een 

pilot voor het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters. Amersfoort2014 is initiatiefnemer van het 

Deelakkoord Duurzaamheid.  

Amersfoort2014 wil: 
- inwoners vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van milieu en leefomgeving in de wijken, 

zoals bij schone lucht, het beperken van geluidsoverlast, kwalitatief groen in de wijken en het stimuleren van 

biodiversiteit 

- initiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren die hun eigen woonomgeving willen verbeteren 

- scholen, jeugd en ouderen betrekken bij innovatie en eigentijds milieubeheer en meer geld en aandacht 

vragen voor lokale milieueducatie 

- het Deelakkoord Duurzaamheid vernieuwen en voor de komende vier jaar bestendigen 

- leren van andere gemeenten die in goed overleg met inwoners werken aan een gezonde en houdbare 

leefomgeving voor nu en toekomstige generaties 

 

Leefomgeving 
Wij kiezen voor een toekomstbestendige en duurzame openbare ruimte. Biodiversiteit is voor ons een speerpunt. 

We maken ruimte voor gezonde lucht, eigen energie en het produceren van lokaal voedsel. Educatie rondom 

deze thema’s vinden wij belangrijk. 

Amersfoort2014 vindt het belangrijk om mee te groeien met veranderende omstandigheden zoals de 

verdergaande groei en verdichting van de stad, klimaatverandering, digitalisering en toenemende behoefte voor 

het (recreatieve) gebruik van water. 

Amersfoort2014 wil blijvend uitvoering geven aan de Groenvisie Amersfoort 2030 en deze vernieuwen naar 

aanleiding van nieuwe inzichten en veranderingen in de samenleving. We willen meer inspanningen voor het 

behoud van bestaande bomen en groen. 
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Amersfoort2014 wil: 
- blijven investeren in het nieuwe stadspark Randenbroek: een investering voor de toekomst 

- initiatieven voor stadslandbouw ondersteunen door promotie, uitwisseling van kennis en door het soepel 

verlenen van toestemming waar dat kan 

- zelfbeheercontracten laten opmaken gekoppeld aan de overdracht van het budget voor groenonderhoud 

- het gebied Over de Laak alleen inrichten voor weidevogelgebied en recreatie, zoals vastgelegd in de 

Ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) 

- gebruik van pesticiden op sportvelden, door bedrijven en door verenigingen van eigenaren tegengaan 

(opnemen in een Algemene Plaatselijke Verordening) 

- zorgen voor meer goed onderhouden en veilige losloopgebieden en uitlaatvelden voor honden op 

loopafstand van woningen 

- het project groene schoolpleinen blijvend ondersteunen en verder uitbreiden 

- samen met ondernemers werken aan vergroening van de verschillende bedrijventerreinen 

- het nog aan te leggen klompenpad in Vathorst Noord faciliteren  

- het Meldpunt woonomgeving uitbreiden met meldingen m.b.t. afvaldumping en bijplaatsingen 

- meetbaar maken van leefbaarheid van de stad zodat cijfers (bouwnorm, parkeernorm, infra doorstroming) 

niet ten koste gaan van andere waarden die belangrijk zijn voor haar inwoners 

- een goede balans realiseren tussen bronscheiding en nascheiding van afval (geen DIFTAR) 

- strakker handhaven bij illegale dumping van afval en bijplaatsingen ondergrondse afvalcontainers 

 

Klimaat 
Momenteel wordt het grootste deel van de energie die wij gebruiken gewonnen uit fossiele bronnen zoals olie, 

aardgas en steenkolen. Deze bronnen zijn eindig en raken uitgeput. Daarnaast zorgt het winnen en het gebruik 

van deze grondstoffen voor veel schade aan natuur en milieu. Het verbranden van olie, gas en steenkool levert 

bijvoorbeeld grote hoeveelheden fijnstof op in de lucht. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Het grootste en 

bekendste probleem is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Samen met methaan (CH4) vormt deze stof een 

grote hoeveelheid van onze broeikasgassen die de temperatuur op aarde reguleren. Met de toenemende uitstoot 

van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen verandert ons klimaat. De gemiddelde 

temperatuur van de aarde gaat omhoog, de zeespiegel stijgt en extremer weer komt vaker voor.  

Amersfoort2014 wil: 
- een integrale visie ontwikkelen over de omgang met een veranderend klimaat en een gezonde leefomgeving. 

De visie resulteert in concrete maatregelen, waarbij de gemeente samenwerkt met de provincie, het Rijk en de 

inwoners van Amersfoort 

- het opwekken van energie door het plaatsen van zonnepanelen op daken, langs- en over snelwegen en 

boven parkeerplaatsen stimuleren  

- een kritische houding ten aanzien van de plaatsing van windmolens op ons dichtbevolkte grondgebied.  

Wij zijn tegen symboolpolitiek waarbij windmolens geplaatst worden zonder aandacht voor leefbaarheid, 

gezondheid en ecologie. Windmolens op zee leveren bovendien een veel grotere energieopbrengst 

- lokale energiecoöperaties actief in contact brengen met eigenaren van bedrijfsgebouwen om zonnepanelen 

op dak te realiseren  

 

Biodiversiteit 
Amersfoort2014 wil: 
- het vergroenen van versteende plekken in samenwerking met de buurt en bedrijven intensiveren 

- operatie Steenbreek openbare ruimte intensiveren 

- dat de gemeente zich speciaal inzet voor wilde bijen door deel te nemen aan de Nationale Bijenstrategie 

- ecologisch maaibeheer van bermen om de biodiversiteit voor bijen en vlinders vergroten 

- dat subsidiemogelijkheden voor groene daken worden verruimd 

- betere bescherming van vogels in het broedseizoen 

- werkgroepen en inwoners in de stad actief betrekken bij het nemen van maatregelen die de ecologie en 

biodiversiteit versterken 
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Water 
Amersfoort heeft haar naam te danken aan de rivier de Eem (Amer). Het water van de Eem is vervuild doordat het 

riool in grote delen van Amersfoort bij hevige buien nog steeds rechtstreeks overstort op de Eem. Deze overstort 

is ongewenst omdat deze het oppervlaktewater en de waterbodem vervuilt. De provincie Utrecht is van plan een 

nieuwe (beheer-)visie voor de rivier de Eem te gaan opstellen waarbij de gemeente Amersfoort intensief wordt 

betrokken. Amersfoort2014 pleit ervoor haast te maken met ingrepen die het aantal overstorten op korte termijn 

drastisch verminderen. Het is zorgwekkend dat veel mensen ziek worden van een duik in de Eem. 

Amersfoort2014 wil: 
- meer ruimte geven voor water en het tegengaan van droogte door bijvoorbeeld infiltratie van regenwater en 

aanleg van wadi's 

- de waterkwaliteit van de Eem verbeteren. Van te grote delen van Amersfoort stort het riool nog steeds over 

op de Eem. De Eem moet weer schoon worden om zwemmen mogelijk te maken en de ecologie te 

verbeteren 

- meer verbinding met het water van de Eem door het aanpassen en toegankelijk maken van oevers en ruimte 

te creëren voor water in Langs Eem en Spoor door het aanbrengen van een nevengeul 

- het aantal kraanwatertappunten in de stad uitbreiden 

 

Energietransitie 
De klimaatverandering heeft wereldwijd impact, maar nu is al te merken dat wij te maken hebben met ingrijpende 

natuurverschijnselen zoals droogte en wateroverlast. Het Klimaatakkoord van 2015 in Parijs zet in op een massale 

verandering van ons energiesysteem. Het doel van deze energietransitie is om deze klimaatverandering zoveel 

mogelijk af te remmen.  

De energietransitie heeft een grote maatschappelijk impact en kan alleen succesvol verlopen door gezamenlijke 

inspanning met de nadruk op het kweken van voldoende draagvlak bij de inwoners.  

Het opwekken van zon- en windenergie is een onderdeel van de energietransitie.  

In plaats van weidegebied op te offeren, wil Amersfoort2014 blijven investeren in zonne-energie op daken, langs 

wegen, spoorlijnen, gevels en boven parkeerplaatsen. Grondgebonden zonnevelden horen niet thuis in de directe 

woonomgeving. Natuur- en landbouwgronden willen wij ontzien. 

Amersfoort2014 heeft een kritische houding ten aanzien van de opwekking van windenergie in dichtbevolkt 

gebied. Voorkomen moet worden dat vanuit het oogpunt van duurzaamheid zaken als leefbaarheid, gezondheid, 

ecologie maar ook landschapsvervuiling uit het oog worden verloren. Het opwekken van windenergie op zee is 

tevens vele malen efficiënter. 

Om wijken van het aardgas af te halen kiest Amersfoort2014 niet voor houtige biomassa als duurzame 

warmtebron maar voor alternatieve energiedragers zoals geothermie, riothermie en aquathermie. In Amersfoort is 

op het gebied van duurzaamheid een grote slag te slaan wanneer woningen beter geïsoleerd worden. Voor 

inwoners met een kleine beurs kan dit echter een te grote uitgave zijn. Amersfoort2014 vindt dat deze mensen 

geholpen moeten worden door isolatie te subsidiëren om zodoende energiearmoede te voorkomen. Voldoende 

draagvlak, bewezen technologie en financiële haalbaarheid zijn de pijlers.  

Amersfoort2014 wil: 
- burgerinitiatieven steunen die bijdragen aan het realiseren van duurzame energieprojecten; 

- geen zonnevelden in het gebied Over de Laak 

- energiebesparing door isolatie voor inwoners met een kleine beurs subsidiëren 

- toetsing op financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmtenet in Schothorst 

- biomassa niet langer beschouwen als duurzame warmtebron en zelfs niet als tijdelijke optie 

- toepassing riothermie, aquathermie en thermische energie versnellen 
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Luchtkwaliteit en Fijnstof 
Amersfoort2014 wil: 
- overlast van houtrook aanpakken door preventieve maatregelen, bemiddeling en handhaving  

- maatregelen nemen bij locaties met een hoge gemeten concentratie fijnstof  

- een integrale aanpak om elektrisch vervoer te intensiveren en bij al deze plannen de inwoners en 

belanghebbenden tijdig te betrekken 

- pluimveehouders verplichten in nieuwe en bestaande stallen technieken in te voeren die de uitstoot van 

fijnstof met minimaal 40% reduceren 

- het verbod op varen met brandstofmotoren beter handhaven en de communicatie hierover intensiveren 

- een gemeentelijk plan om bij woningbouw in de wijken te zorgen voor het terugdringen van fijnstof  

 

Circulaire economie 

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit heeft minder 

negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO2 uitstoot.  

De Stadswormerij is sinds eind 2017 tijdelijk gevestigd op het bedrijvenpark Wieken-Vinkenhoef en is een van de 

burgerinitiatieven als het gaat om het sluiten van de voedselketen. In de Stadswormerij zetten duizenden 

compostwormen voedselresten van biowinkels, horeca en huishoudens om in super vermicompost. Dankzij de 

motie van Amersfoort2014 ‘Deuren open voor de Stadswormerij’ is door het Ministerie van Economische Zaken 

toestemming verleend om het regelgevend kader zodanig aan te passen dat wormen voor compostering kunnen 

worden gebruikt.  

Het bedrijvenpark Wieken-Vinkenhoef wordt op termijn een CO2-neutraal, circulair bedrijventerrein. Het contract 

met de Stadswormerij op de huidige locatie verloopt in 2022. Wij vinden het belangrijk dat voor de Stadswormerij 

een goede nieuwe toekomstbestendige plek gevonden wordt. 

Kringloopwinkels betalen doorgaans veel geld om minder bruikbare goederen af te laten voeren naar de ROVA. 

Een mogelijke oplossing is dat BKN-geregistreerde kringloopwinkels gratis toegang krijgen voor het storten.  

Omgekeerd inzamelen resulteert vaak in een hoger scheidingspercentage. Het nadeel is echter dat de gescheiden 

stromen vaak meer vervuild zijn met andere afvalstromen. Amersfoort2014 pleit voor een 

afvalverzamelingssysteem dat het best past bij de specifieke wijk. Ook nascheiding behoort tot de mogelijkheden. 

Met de raadsbreed ondersteunde motie van Amersfoort2014:  ‘Groen rondom containerlocaties’ zijn, als proef, een 

aantal afvalcontainers voorzien van een tuintje om zogenaamde bijplaatsingen te voorkomen. 

Amersfoort2014 wil: 
- lokale burger- en bedrijfsinitiatieven blijvend stimuleren die (her-)gebruik van goederen en grondstoffen 

beogen 

- dat de Stadswormerij een definitieve plek en onderkomen krijgt 

- een actiever beleid voeren tegen zwerfafval i.s.m. buurten en onderwijs 

- dat Amersfoort Fairtradegemeente wordt 
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Sociaal Domein 
 

 

 

 

 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het gehele sociaal domein (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO), Participatiewet en Jeugdwet). Dit met de gedachte dat de 

gemeente dichter bij haar inwoners staat en daardoor betere en passender hulp kan organiseren als dat nodig is. 

Hiervoor zijn onder andere de wijkteams in het leven geroepen. 

Amersfoort 2014 vindt het belangrijk dat de wijkteams op orde zijn en samen met bewoners kijken naar wat 

nodig is om weer zelfstandig verder te gaan met hun leven. Het wijkteam komt erbij, maar neemt niet over. 

Ditzelfde geldt voor eventueel in te zetten hulp en ondersteuning. Het wijkteam moet scherp zijn op wat een 

bewoner nodig heeft, goed luisteren en doorvragen. Wij vragen om meer aandacht voor een goede triage aan de 

voorkant. Zo krijgen bewoners die hulp nodig hebben  de hulp die ze echt nodig hebben en wordt voorkomen 

dat bewoners verkeerde of niet passende hulp krijgen. 

Amersfoort2014 vindt dat iedereen de kans moet krijgen om naar vermogen mee te doen en dat we een 

samenleving krijgen waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. 

Amersfoort2014 heeft zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt om problemen aan de kaak te stellen en 

samenwerking tussen verschillende organisaties, scholen, gemeente, welzijn. (sport)verenigingen et cetera te 

verbeteren. Amersfoort2014 is een van de initiatiefnemers van de organisatie van bijeenkomsten in de verschillende 

wijken, waarbij professionele organisaties zoals “in de Buurt033”, wijkteams en vrijwilligersorganisaties (samen de 

Sociale Basis Infrastructuur, of SBI genoemd) ervaringen delen en per wijk specifiek met elkaar in gesprek gaan.  

Amersfoort2014 vindt het erg belangrijk dat de kwaliteit in de zorg omhoog gaat en op peil wordt gehouden.  

Dat de hulpverleners de hulp efficiënter, effectiever en op maat kunnen organiseren. Dat lukt alleen als niet de 

wetten, regelgeving, organisatie en formuliertjes centraal staan, maar de bewoner!  

Ieder kind woont thuis 
Los van onze standpunten die verwoord staan onder “Wonen en ruimtelijke ordening’’ vinden we het specifiek 

voor onze jeugd belangrijk dat ze thuis kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. We moeten er alles aan doen om 

ervoor te zorgen dat een kind thuis kan blijven wonen, bij zijn/haar eigen ouders, tenzij dit echt niet anders kan. 

Dat betekent dat eventuele hulp naar het kind/het gezin komt in plaats van het kind/het gezin naar de hulp. Maar 

ook als thuis wonen echt niet kan, vindt Amersfoort2014 dat een kind zo thuis mogelijk moet kunnen wonen. Dat 

is bijvoorbeeld waarom wij pleegouders zo belangrijk vinden. Zij moeten goed gefaciliteerd worden en geen last 

hebben van allerlei regeltjes. Zo min mogelijk kinderen in een instelling. 
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Financiën 
Een groot deel van de gemeentelijke begroting gaat op aan het sociaal domein en dan vooral aan hulp en 

ondersteuning van kinderen en jongeren. De tekorten op met name de jeugdzorg zijn enorm. Voor 2022 komt 

het Rijk over de brug en ontvangt de gemeente extra geld voor de jeugdzorg. Amersfoort2014 maakt zich er hard 

voor dat dit geld voor de zorg ook echt aan de zorg wordt besteed en dat dit geld niet wordt gebruikt voor het 

dichten van financiële gaten van prestigeprojecten zoals de Westelijke Ontsluiting!  

Zorg Algemeen  
Amersfoort2014 wil: 
- dat de samenwerking in het Sociaal Domein primair op wijkniveau plaats vindt. Cruciaal is de samenstelling 

van de teams, de kwaliteit van ondersteuning en de snelheid van doorverwijzing naar zwaardere zorg die niet 

op wijkniveau gegeven kan worden  

- dat de sociale wijkteams, die een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt, ondersteund worden om nog 

toegankelijker, zichtbaarder en beter bereikbaar te worden  

- dat de professionele organisaties zoals ‘In de Buurt033’ en de wijkteams beter en intensiever samenwerken 

met de vele vrijwilligersorganisaties (Sociale Basis Infrastructuur-SBI)  

- dat deze vrijwilligersorganisaties minder aan hun lot worden overgelaten en meer worden betrokken    

- dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, actief werkt aan deregulering en bureaucratie in het Sociaal 

Domein vermindert 

- dat de afspraken tussen de gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties zowel inhoudelijk als financieel 

worden nagekomen, snel en kritisch worden geëvalueerd en in de organisaties worden geborgd 

- er meer ruimte komt voor ondernemerschap en nieuwe organisaties waarbij innovatie een belangrijk criterium 

is 

- dat er concrete prestatieafspraken worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat 

(één loket)  

- dat de gemeente structureel de huur betaalt van sociale banken (voedselbank-kledingbank-speelgoedbank)  

- dat er een sluitend financieel vangnet is voor wie dat nodig heeft   

- dat inwoners die gebruik maken van de bijstand en daartoe in staat zijn, ingezet worden bij vrijwilligerswerk 

(maatwerk)  

- dat de gemeente de onmisbare vrijwilligers blijvend ondersteunt, hen scholing aanbiedt en beter gaat 

samenwerken en communiceren in het belang van de cliënten 

- dat er in verband met de toename van het aantal verwarde personen (en de gevolgen voor de omgeving) 

voldoende opvangplekken zijn in de regio 

 

Jeugd in Amersfoort  
Amersfoort2014 gaat voor een integrale wijkgerichte aanpak jeugdzorg, passend onderwijs en gezondheidszorg 

met één professioneel loket per wijk.  

Amersfoort2014 wil: 
- goede voorlichting over verslavingsziekten (alcohol, roken, drugs); meer en toegankelijke informatie over de 

gevolgen van slechte leefgewoonten en overgewicht op scholen; geen fastfood en snoep  meer in 

schoolkantines en het stimuleren van rookvrije scholen en schoolterreinen  

- beleid van sportverenigingen op het gebied van goede voeding in de sportkantine en een helder alcohol- en 

antirookbeleid op en rond de sportvelden    

- een ontmoetingsplek in de wijken voor de jeugd   

- dat wijkcoaches en jongerenwerk jongeren motiveren en coachen,  jongeren leren actief deel te nemen aan 

de maatschappij en jongeren stimuleren om een goede opleiding te kiezen  

- dat de gemeentelijke overheid en de lokale politiek jongeren serieus nemen door naar hen te luisteren en hen 

een stem te geven. De jongerenraad dient een prominenter plek in te nemen in de lokale democratie  

- een betere en intensievere samenwerking tussen schoolzorg en wijkteams  

- alle ruimte voor initiatieven die leiden tot een leven lang gezond  
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Ouderen in Amersfoort  
Ouderen in onze stad beschikken over veel kennis en ervaring op sociaal, vaktechnisch en economisch gebied. 

Deze kennis en ervaring kunnen beter worden benut. Er wordt van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig 

wonen. De gemeente moet daarop inspelen en daarvoor maatregelen nemen.  

Amersfoort2014 wil: 
- dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de regels bieden om mantelzorg in 

en rond een woning mogelijk te maken  

- meer ouderenvoorzieningen in de wijken en kernen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, 

waar nodig, voorhanden zijn  

- ruimte bieden voor initiatieven die verschillende huisvestingsvormen voor ouderen mogelijk maken  

- een ruim voor ouderen betaalbaar aanbod aan activiteiten, waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het 

leven blijven staan  

- activiteiten stimuleren zoals omgang met de sociale media, gebruik van sportvoorzieningen (eventueel 

aangepast) en sociale activiteiten (om eenzaamheid te bestrijden) 

- de SBI-organisaties die hierin een cruciale rol spelen hiertoe goed ondersteunen en faciliteren 
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Sport en Bewegen 
 

 

 

 

Amersfoort2014 benadrukt het belang van actieve sportbeoefening en ruimte voor inwoners om te bewegen.  

We vinden een divers aanbod belangrijk bij verenigingen, op accommodaties en in de openbare ruimte en 

geloven erin dat bewegen zorgt voor een fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en financiële waarde. Het 

draagt naast gezondheid bijvoorbeeld sterk bij aan plezier, maatschappelijke betrokkenheid en  integratie. 

De termen sport en bewegen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Het verschil is wat ons betreft dat 

bewegen sneller onderdeel kan zijn van het dagelijkse functioneren, denk aan een wandeling naar de supermarkt.  

Amersfoort2014 heeft zich op sportgebied in de afgelopen jaren onder andere sterk gemaakt voor de volgende 

zaken: 

- beter en meer inzichtelijk financieel beheer van de Amerena 

- modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide. Onderzoek naar 

verruiming openingstijden en verlenging buitenseizoen door energie-neutrale verwarming zwemwater 

- nieuwbouw van het zwembad Hoogland om zo genoeg zwemwater voor vrij zwemmen en zwemles te behouden 

- veiligstellen van een stabiele organisatie van de Amersfoort Marathon; 

- een betere verdeling van de huur van sportaccommodaties, zodat een breed sportaanbod gegarandeerd blijft. 

 

In 2020 is Amersfoort uitgeroepen tot dé sportstad van Nederland en wat Amersfoort2014 betreft blijft dat in de 

komende jaren zo. Wij vinden het belangrijk dat er een breed sportaanbod is. Sport uitoefening moet 

laagdrempelig zijn en uitnodigen om te gaan sporten. Er is in onze gemeente een prachtige groep sterke 

sportverenigingen, van groot tot klein, die zich met bloed, zweet en tranen inzetten voor een mooi en divers 

aanbod.  

Helaas zijn er desondanks nog steeds grote groepen inwoners waar de sportbeoefening op een lager peil ligt en 

Amersfoort2014 probeert al jarenlang beter in beeld te krijgen hoe deze inwoners meer betrokken kunnen 

worden. Vanwege de waarde die sport voor onze inwoners heeft en kan hebben, moeten we als overheid samen 

met de sport, inwoners en verschillende organisaties integraal aan de slag blijven om de juiste keuzes te maken 

en meer inwoners aan het sporten te krijgen.  

De middelen binnen het domein sport en bewegen zijn beperkt. Daarom hechten we waarde aan goed financieel 

beheer en scherpe keuzes. Amersfoort2014 vindt dat de gemeente zich in moet zetten voor sportaanbod dat 

toegankelijk is voor iedereen. 

Accommodaties 
Op het gebied van nieuwe accommodaties heeft de gemeente de laatste jaren veel geld uitgegeven. Tegelijkertijd 

zien we dat sommige accommodaties nog steeds niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

Daarnaast wordt veel geld besteed aan het onderhoud van sportparken en accommodaties waarvan de bezetting 

erg laag is of slechts toegankelijk voor een kleine groep sporters. 

Amersfoort2014 maakt zich sterk voor laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden en doelmatig 

uitgavenbeleid op het gebied van accommodaties: “Hoe halen we de meeste sport uit iedere euro die we kunnen 

besteden en hoe borgen we de lange termijn?”. 
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Accommodaties en sportparken maar ook beweegvriendelijke schoolpleinen kunnen door samenwerking van 

sportverenigingen met andere instanties zoals scholen, buurtsportcoaches en BSO’s intensiever worden gebruikt.   

Sterke verenigingen 
Sportverenigingen vormen de essentie van laagdrempelige sport. En deze verenigingen zorgen voor een breed 

sportaanbod, zodat er volop valt te kiezen. Om het aanbod op peil te houden streeft Amersfoort2014 naar 

stabiele en vernieuwende verenigingen die nieuwe instroom verwelkomen en waar nodig een andersoortig 

sportaanbod ontwikkelen. Deze verenigingen kunnen verbindingen aangaan met de wijk of met andere 

sportverenigingen. Het domein Sport heeft grote raakvlakken met het Sociaal Domein en het  

 (bewegings-)onderwijs. 

Inclusiviteit 
Amersfoort wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent nabijgelegen, toegankelijk sportaanbod in iedere wijk, voor 

jong en oud en voor ieder niveau een redelijk budget. Zeker voor ouderen is sport en beweging belangrijk om 

mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en gezond ouder te worden. Accommodaties en sportvelden 

zijn nog niet allemaal geschikt voor mensen met een beperking. Amersfoort2014 wil dat dit snel gaat veranderen. 

Sport in de openbare ruimte  
De hardlooprondjes in de stad, de voetbal/basketbalkooien en de fietsroutes rond de stad worden goed benut. 

Voor mensen die hun spieren willen versterken in de buitenlucht, zijn calisthenicsparken een gezonde en 

kostenefficiënte manier. Amersfoort2014 wil deze kleinschalige parken op meerdere plekken in de stad 

uitbreiden. 

Daarnaast willen we met inwoners en beweegaanbieders kijken naar de behoeften in de wijken op het gebied van 

bewegen in de openbare ruimte. Sporten die nieuwe groepen aan het bewegen krijgen hebben hierbij prioriteit. 

Voor jeugd geldt hierbij dat het aanbod eenvoudig te bereiken dient te zijn. 

Topsport 
De oude Egyptenaren konden het ons al vertellen tijdens de bouw van hun piramides: een hoge top bereik je 

door een brede basis. Breedtesport en topsport vullen elkaar aan.  

Amersfoort2014 heeft als speerpunt de sportparticipatie te verhogen en als daar sporttalent individueel of in 

teamverband- zich aandient, faciliteert Amersfoort op een passende manier totdat regionale en landelijke 

instanties de verdere ontwikkeling kunnen overnemen. 

Amersfoort 2014 wil: 
- bijdragen aan een vitale bevolking door de sportparticipatie te verhogen 

- verbindende instrumenten inzetten, zoals de buurtsportcoach, die ervoor zorgen dat meer Amersfoorters met 

plezier de beweegnorm halen en de sportparticipatie mogelijk maken voor groepen die momenteel hoge 

drempels ervaren 

- modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide 

- nieuwbouw van het zwembad Hoogland 

- de accommodaties beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking 

- sterke sportverenigingen 

- de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte vergroten voor sporters, voetgangers, spelende kinderen 

en fietsers 

- blijvend investeren in de beweegvaardigheid van de jeugd en ouderen 
 

  



Verkiezingsprogramma 2022-2026 

 

POSITIEF EN DAADKRACHTIG! STEM AMERSFOORT2014 20 

 
 

Mobiliteit 
 

 

 

 

 

Amersfoort heeft veel te danken aan haar centrale ligging. Het maakt de gemeente aantrekkelijk als plek om te 

wonen, verblijven en werken. Om dit te behouden en koesteren moeten in tijden van grote druk op de ruimte de 

voorzieningen en het leefklimaat op niveau blijven. Wij vinden dat de strijd om ruimte in de eerste plaats moet 

gaan om leefbaarheid. We zien dat de leefbaarheid omhooggaat als er meer ruimte is voor groen, fietsers en 

voetgangers. Lopen en fietsen maken we plezieriger, veiliger en comfortabeler waardoor het aantrekkelijker 

wordt. Als mensen meer gaan fietsen en lopen komt dit ook de doorstroming van gemotoriseerd verkeer ten 

goede.  

De vanzelfsprekendheid van de (stilstaande) auto als dominante ruimtepakker stellen we dan ook ter discussie in 

een tijd van verdichten, vergroenen en aandacht voor welzijn en welbevinden. Nog te vaak zit bijvoorbeeld een 

hoge parkeernorm woningbouw in de weg.  We willen samen met inwoners en bedrijven een tandje bijzetten op 

weg naar meer ruimte voor mensen en leefbaarheid. Wat vinden we belangrijk in onze straten en buurten? Hoe 

houden we de wijk toegankelijk voor alle verkeersdeelnemers zonder meer gemotoriseerd aan te trekken? Hoe 

zorgen we samen dat voorzieningen in de buurt op peil blijven? 

De afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 zich ingezet om de inwoners een belangrijke stem te geven, ook als het 

gaat om mobiliteit. Zo hebben wij ons verzet tegen het zonder overleg invoeren van betaald parkeren (fiscaliseren) 

in vergunningsgebieden. Amersfoort2014 vindt dat de focus veel meer zou moeten liggen op de leefbaarheid in de 

wijk (groen, spelen, verblijven, veiligheid) dan enkel te onderzoeken hoeveel stilstaand blik we in de woonstraten toe 

kunnen voegen zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd.  

Amersfoort2014 heeft zich altijd verzet tegen toevoegen van asfalt waar de nut- en noodzaak niet van bewezen is. 

Sprekende voorbeelden zijn de Westelijke Ontsluiting en de ontsluitingsweg door de groengordel van het 

Soesterkwartier. Het ontwikkelen van plannen zonder de inwoners te betrekken en zonder oog te hebben voor 

leefklimaat, gemeenschapsgeld, groen en omgeving moet echt afgelopen zijn! 

Westelijke Ontsluiting 
Amersfoort2014 heeft altijd gestreden tegen de Westelijke Ontsluiting. Een weg waarvan de nut- en noodzaak tot 

de dag van vandaag niet is aangetoond. Een weg die nu al een enorme ecologische schade heeft veroorzaakt en 

waarvan de kosten de pan uit rijzen. De aanbesteding van dit project is mislukt, de voorspelde problemen met 

(niet meer bestaande) verkeersmodellen treden niet op en daarom wil Amersfoort2014 dat de aanbesteding 

stopt. Ook geld van de provincie is gemeenschapsgeld! 

Oplossen van knelpunten - investeren in leefbaarheid 
Verkeersproblemen worden opgenomen in het wijkwoonplan en zo snel mogelijk aangepakt. Bewoners weten 

zelf het beste waar de gevaarlijke situaties zich voordoen en hoe deze opgelost kunnen worden. Deze 

waardevolle kennis moet benut worden.  

De afgelopen jaren zijn stappen gemaakt in het veiliger maken van een aantal wegen. Zo wordt er onder actieve 

participatie gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de Noordewierweg en hebben we ons ingezet voor een 

fietsveilige Zevenhuizerstraat. Er is echter nog veel te doen. De Leusderweg, de rotonde Nieuwe Poort, de 

kruising Kersenbaan/Leusderweg en de Ringweg Randenbroek/Mendelssohnstraat zijn voorbeelden van zeer 
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onveilige punten, vooral voor fietsers, die vaak kort na aanpassing/oplevering alweer ongeschikt blijken voor de 

grote verkeersstromen. Lokale onveilige situaties dienen direct aangepakt worden. 

Voor de grotere knelpunten en nieuwe woonwijken, zoals de Kop van Isselt en Vathorst-Bovenduist wil 

Amersfoort2014 dat er gewerkt wordt aan een integraal verkeersplan (eigentijds en passend netwerk op wijk-, 

gemeente- en regionaal niveau) waarbij de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen in beeld gebracht 

worden. Focus moet hierbij niet alleen liggen op het sturen van verkeersstromen en het aanleggen van nog meer 

wegen, maar ook op het effect van ingrepen op de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Amersfoort2014 

steunt initiatieven die vanuit de bevolking opgezet worden om onze stad leefbaarder en klaar voor de toekomst 

te maken. Zo steunen wij de groep inwoners die een mooie en goed onderbouwde visie hebben opgesteld op de 

toekomst van de Stadsring (www.vanringnaarpark.nl). 

Een integraal plan is belangrijk, omdat ingrepen in de Stadsring een directe impact zullen hebben op de 

hoeveelheid verkeer door de stad en daarmee de benodigde aanpassingen aan de rotonde Nieuwe Poort. 

Parkeren  
“Parkeren is emotie” wordt wel eens gezegd. Die emotie wordt echter vaak veroorzaakt wanneer de gemeente 

niet luistert naar de inwoners en onvoldoende maatwerk levert. Het fiscaliseren van gebieden met een 

parkeervergunning vinden wij daarom geen verstandig plan. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

behoeften en zorgen die er zijn bij de bewoners van deze gebieden. Behoeften en zorgen die je niet oplost door 

nog meer blik en zoekverkeer toe te voegen in toch al smalle straatjes.   

Voor fietsparkeren willen we meer ruimte creëren als inwoners hierom vragen en in de binnenstad willen we een 

tandje bijzetten in het stimuleren van fietsparkeren op de aangewezen plekken. 

Verkeersveiligheid 
Een snelheid van 30 km/u wordt wat Amersfoort2014 betreft de standaard waarbij ruim baan wordt gegeven aan 

de fietser en voetganger; hier profiteren doorgaans alle verkeersdeelnemers van. Ook voor het verkeer geldt: 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De jeugd is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van 

onze straten en buurten. Veiligheid rondom scholen en op bepaalde fietsroutes laat sterk te wensen over. Er 

moeten adequate maatregelen genomen worden om die veiligheid te garanderen en waar kwetsbare 

weggebruikers (jongeren, ouderen, minder-validen) voorrang krijgen.  Amersfoort2014 heeft zich bijvoorbeeld 

hard gemaakt voor het veiliger maken van de Zevenhuizerstraat in Hoogland.  

 Amersfoort2014 wil:  
- stoppen met de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting 

- 30km/u als standaard maximum snelheid binnen de bebouwde kom, ook voor gemotoriseerde tweewielers 

- de veiligheid van verkeerroutes voor scholieren en naar sportclubs vergroten door snel maatregelen te nemen  

- hierbij niet enkel te kijken vlak bij de school of club, maar juist ook naar gevaarlijke punten waar veel 

scholieren en jongeren gebruik van maken 

- ruimte voor ideeën en experimenten van en met bewoners bij de inrichting van hun straat en buurt, maar ook 

bij het stimuleren van nieuwe mobiliteitsconcepten  

- initiatieven als ANWB Automaatje steunen en onder de aandacht brengen van inwoners van Amersfoort 

- een integraal plan om Amersfoort bereikbaar, leefbaar, groener en gezonder te maken 

- fiscaliseren van vergunningsgebieden niet doorzetten in gebieden waar de parkeerdruk reeds hoog is. Zoveel 

mogelijk blik op straat is geen doel op zich en leegstaande parkeergarages hebben ruim capaciteit 

- snelle en efficiënte aanpak van verkeersproblemen in wijken. Het gaat hier ook om kleine knelpunten die voor 

onveilige situaties zorgen. Verkeersveiligheid zal een onderdeel zijn van het wijkwoonplan, zodat bewoners er 

invloed op hebben  

- slimmere fietsverkeerslichten en meer voorrang in de stad, waardoor fietsers minder lang hoeven te wachten 

en het fietsen aangenamer wordt  

- Park+Bike locaties creëren, waarbij automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en per fiets de reis 

vervolgen  

- het Fietsplan doorzetten en uitbreiden waardoor ook op de lange duur fietsknelpunten consequent 

aangepast worden (comfortabeler, veiliger en meer ruimte) en het (door)fietsnetwerk in Amersfoort verder 

wordt uitgebreid  

https://amersfoort2014.sharepoint.com/sites/VerkiezingsProgramma/Gedeelde%20documenten/General/Verkiezingen/www.vanringnaarpark.nl
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- het woonerf koesteren en op plaatsen herinvoeren, na de autoluwe binnenstad willen we nu ook autoluwe 

straten of wijken 

- aandacht voor veiligheid in het verkeer en bevorderen van de fietsvaardigheid 

- de autoluwe binnenstad beter handhaven en duidelijke bebording aanbrengen 

- de duurzame stadsdistributie versnellen door intensieve inzet van klein elektrisch vervoer (vrachtwagens, 

scooters en fietsen) te stimuleren 

- het gebruik van deelmobiliteit stimuleren 
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Veiligheid 
 

 

 

 

 

Alle inwoners moeten zich veilig voelen in hun stad, wijk, straat en huis. Het onveiligheidsgevoel onder een deel 

van de inwoners blijft groot, met name rond woning- en auto inbraken. Het ambitieniveau bestrijding criminaliteit 

moet op een hoger plan getild worden. Iedereen die onveiligheid creëert (inwoner of gast van de stad, jong of 

oud) dient direct aangepakt te worden (lik-op-stukbeleid). Daarvoor dient het gemeentebestuur een adequaat en 

eigentijds veiligheidsbeleid op te stellen en consequent uit te voeren i.o.m. de wijken, prioriteit geven aan 

wijkgerichte integrale aanpak inzake veiligheid. 

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het 

gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Criminelen maken gebruik van legale instellingen en bedrijven om zo 

geld wit te wassen. Om deze zogenaamde ondermijning terug te kunnen dringen is een hardere aanpak 

noodzakelijk. Amersfoort2014 is een voorstander van het vergroten van de bewustwording van inwoners en 

ondernemers om situaties te herkennen en te melden. 

Amersfoort2014 wil: 
- dat veiligheidsmaatregelen per wijk worden opgenomen in de bestaande wijkplannen (maatwerk) i.o.m. 

bewoners, ondernemingen en onderwijs 

- bewoners betrekken bij wijkveiligheid door middel van wijkbeheerders, buurtvaders, huismeesters, 

straatambassadeurs, burgernet en sociale media zoals het stimuleren van buurtapps 

- dat veiligheid maandelijks onderwerp van gesprek is in het wijkberaad tussen gemeente, scholen en 

bewonersorganisaties 

- geen uitbreiding van het aantal coffeeshops in de binnenstad en nieuwe coffeeshops alleen toestaan op grote 

afstand van scholen en bij voorkeur op industrieterreinen/bedrijvenparken 

- meer preventief toezicht in probleemgebieden zoals Kruiskamp en Koppel; strenger en slimmer handhaven 

- meer inzet bij opsporing van adres- en sociale fraude 

- meer inzet bij het terugdringen van woning- en auto-inbraak door preventieve maatregelen te nemen zoals 

voorlichting in de wijken en buurten 

- tijdens de jaarwisseling een door de gemeente centraal georganiseerde vuurwerkshow 
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Kunst, Cultuur  

en Media 
 

 

 

 

 

Kunst en Cultuur   
Kunst en cultuur leveren niet alleen mooie en spraakmakende producten op; zij verbinden vooral ook de 

bewoners uit de stad en de wijk met elkaar. Kunst en cultuur dienen dan ook een belangrijke plaats te houden in 

het gemeentelijk beleid. Daarin zullen de kennis, kracht en creativiteit van de bewoners centraal staan. De 

gemeente dient daarbij een faciliterende en stimulerende rol te spelen. Dat kan bij evenementen, maar ook bij 

innovaties. Ook moeten de scholen betrokken zijn bij deze culturele en kunstzinnige uitingen. Er moet meer 

geïnvesteerd worden in multifunctionele ruimtes waarin kunstenaars (met elkaar) kunnen werken.   

Amersfoort2014 heeft waardering voor de middels de Cultuurvisie ingezette koers richting de toekomst en ziet 

veel potentie in de plannen voor een Amersfoort Museum. Het Rietveldpaviljoen dient behouden te blijven als 

platform voor de lokale en regionale kunstenaars. Daartoe is het nodig het gebouw aan te passen aan de 

duurzaamheidseisen van deze tijd. Er is in Amersfoort behoefte aan andere en uitgebreidere faciliteiten voor 

theater- en (klassieke)muziekvoorstellingen. Op de huidige plek van Flint is dan ruimte voor woningbouw.  

In de afgelopen periode heeft Amersfoort2014 een pleidooi gehouden voor een raadsenquête naar de gang van 

zaken bij het verplaatsen van de Armandocollectie naar Museum Oud-Amelisweerd. Daarbij is onnodig veel 

gemeenschapsgeld verdwenen. Helaas bleek er geen meerderheid voor de raadsenquête te vinden. 

  

Amersfoort2014 wil: 
- kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad stimuleren en faciliteren   

- het amfitheater in Emiclaer in ere herstellen  

- kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle beleidsvelden met speciale aandacht voor 

de verbinding tussen onderwijs en cultuur  

- theater- en museumbezoek voor scholieren faciliteren  

- het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen   

- innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen  

- investeren in werkruimten waar kunstenaars (met elkaar) kunnen werken  

- legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat illegale graffiti wordt voorkomen  

- investeren in innovatieve en experimentele  kunst  

- de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren  

- stappen zetten in de richting van een groot cultuurcentrum, waar zowel theater- als 

(klassieke)muziekvoorstellingen hun “eigen” zaal hebben en waar ook repetitie- en uitvoeringsruimte is voor 

uitvoeringen van lokale koren en muziekgezelschappen  

- stimuleren dat Amersfoort in de culturele atlas van Nederland een positie krijgt die correspondeert met het 

inwonersaantal  

- het Rietveldpaviljoen blijven inzetten als platform voor lokale kunstenaars en het gebouw aanpassen aan de 

duurzaamheidseisen van de moderne tijd. De huidige rol van Fotostad033 blijft daarbij behouden  

 

Media   
De controle van de macht in een democratie is essentieel: deze zal ook in Amersfoort zowel door de 

volksvertegenwoordiging als door de onafhankelijke media moeten plaatsvinden. Vooral in een tijd waarin 

nepnieuws steeds vaker voorkomt, is onafhankelijke journalistiek meer dan ooit nodig. 
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Ook op lokaal niveau mag het belang van onafhankelijke media nooit onderschat worden, zeker niet in tijden 

wanneer de gemeenteraad gedomineerd wordt door achterkamertjespolitiek en een gesloten bestuurscultuur. 

Daarnaast is een lokale omroep belangrijk voor het actuele nieuws en dagelijkse programma’s over en vanuit 

Amersfoort op radio, TV en sociale media. Op dit moment is deze omroep er niet en daarin komt wat 

Amersfoort2014 betreft verandering. 

Amersfoort2014 pleit voor een lokale omroep die gericht is op samenwerking binnen Amersfoort en heeft 

aangetoond actuele en relevante journalistiek te kunnen bedrijven. Daarnaast zal zo’n omroep gericht moeten 

zijn op innovatie zoals dat in een professionele omgeving hoort. Samenwerking met de regionale omroep, 

onderwijsinstellingen en andere opleidingsinstituten vormt daar een wezenlijk onderdeel van. Vanzelfsprekend 

moet deze omroep aan de criteria van het Commissariaat voor de Media voldoen. 

Amersfoort2014 wil:    
− een lokale samenwerkende omroep die relevante journalistiek bedrijft 

− nieuwe lokale journalistieke initiatieven ondersteunen 
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Bestuur en Organisatie 
 

 

 

 

 

Transparantie  
In Amersfoort is sprake van een gesloten bestuurscultuur. Dat vindt niet alleen Amersfoort2014, maar helaas 

moeten we concluderen dat ook mensen die met de gemeente te maken krijgen of zij die mee willen doen om 

onze stad beter en mooier te maken tegen muren aan lopen.  

Transparantie is ver te zoeken en participatie mondt te vaak uit in frustratie en woede. En dat is zonde, want 

betrokken inwoners in onze stad zijn volgens Amersfoort2014 heel hard nodig om verder te komen. 

De afgelopen periode is Amersfoort2014 druk bezig geweest met het vergroten van de transparantie en het wijzen 

van het College op haar informatieplicht. De gemeenteraad wordt tot op de dag van vandaag selectief en onvolledig 

geïnformeerd. Vragen worden bij gevoelige dossiers niet beantwoord. Kenmerkende voorbeelden hierin zijn de 

dossiers rondom het debacle Museum Oud Amelisweerd, inzichtelijkheid van kosten rondom advisering Amerena en 

het verkeersmodel Westelijke Ontsluiting. Amersfoort2014 heeft in 2020 zelfs juridisch advies ingewonnen en 

aangetoond dat het College nalatig is in het naleven van de informatieplicht en daarmee de Gemeentewet 

overtreedt. Dit is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. De in een democratie zo belangrijke tegenmacht wordt 

hiermee de mond gesnoerd. 

De inwoner van Amersfoort merkt inmiddels ook de uitwerking van dit gesloten beleid. Amersfoort bestuurt nog 

steeds vanuit de gedachte dat alles voor de inwoners bedacht moet worden in plaats van samen met haar 

inwoners. Besturen vanuit beslotenheid en minimale transparantie moet volgens Amersfoort2014 afgelopen zijn. 

Inwoners weten zelf heel goed waar verbeterpunten liggen en zijn ook heel goed in staat om samen met de 

gemeente problemen aan te pakken of na te denken over nieuwe ontwikkelingen.  

Participatie  
Participatie is niet enkel meedenken over de kleur van de stoeptegels of waar een klimrek moet komen. 

Participatie vanaf de start, in co-creatie met inwoners is zeer belangrijk om gedragen plannen en moeilijke 

besluiten goed te kunnen verantwoorden. Amersfoort2014 heeft daarom gestreden tegen het eenzijdige besluit 

een weg aan te leggen door de groengordel in het Soesterkwartier. Op voorstel van Amersfoort2014 is daarom 

een grote bewonersbijeenkomst georganiseerd in het Groene Huis om inwoners de kans te geven met 

alternatieve ideeën te komen ten opzichte van het plan van de gemeente om appartementenblokken te bouwen 

in park Schothorst. 

Amersfoort2014 ziet de invoering van de Omgevingswet in 2022 als een kans om veel meer ruimte te geven aan 

de inbreng en samenwerking met inwoners. We wonen immers in een maatschappij die van de mensen is, niet 

van de gemeente en ontwikkelaars. Inwoners dienen weer een krachtige positie te krijgen in de ontwikkelingen in 

de stad. Wij willen daarom verschillende nieuwe samenwerkingsvormen verkennen en ervaringen opdoen met 

wijkraden en een gelote burgerraad. We geloven dat de energie die hierbij los kan komen niet alleen de 

gemeente beter maakt maar dat het voor alle betrokkenen een positieve uitwerking gaat hebben. Ook vinden wij 

het belangrijk dat kinderen en jongeren vanuit hun wijk kunnen zeggen waar hun behoeftes liggen, waar de 

problemen liggen en welke oplossingen zij aandragen. Amersfoort2014 is sterk voor het instellen van 

kinderwijkraden en een kinderburgemeester. Amersfoort2014 vindt dat de drempel om mee te kunnen doen met 

het meedenken over plannen voor de stad en wijk maximaal weggenomen moet worden. 
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Elk bedrijf of overheidsinstelling heeft een zogenaamde “flexibele schil” van medewerkers. Dit zijn ingehuurde 

medewerkers die een tijdelijke behoefte aan extra capaciteit op kunnen vangen. In Amersfoort groeit het aantal 

ingehuurde externen de afgelopen jaren fors. Dit zijn vaak medewerkers die voor lange tijd worden ingehuurd 

tegen hoge tarieven. Wanneer deze medewerkers vertrekken voor een volgende opdracht elders gaat er veel 

kennis verloren. Amersfoort2014 wil dat functies, waar voor langere tijd externen voor worden ingehuurd, 

ingevuld gaan worden door vast personeel. Dit scheelt kosten (zie hoofdstuk Financiën) en zorgt ervoor dat 

kennis behouden blijft. 

 

Amersfoort2014 wil: 
- dat het College de gemeenteraad volledig en actief informeert 

- inwoners vanaf het eerste begin betrekken en partner maken van planontwikkeling 

- dat de gemeente een open houding, gericht op samenwerking inneemt naar inwoners  

- experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en interactie met inwoners 

- kinderwijkraden oprichten en een kinderburgemeester aanstellen 

- het inhuren van externe ambtelijke medewerkers afbouwen en functies met een permanent karakter laten 

vervullen door eigen medewerkers 
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Economie 

 

 

 

 

 

Dat Amersfoort ‘hot’ is als woonstad leert een korte blik op de huizenprijzen en de jarenlange wachttijd op een 

huurwoning. Amersfoort2014 wil diversiteit in wonen en werken in de regio Amersfoort. 

Dat betekent dat de werkgelegenheid gelijke tred moet houden met de bevolkingstoename, anders leidt dat op 

termijn tot minder vitaliteit en welbevinden in onze stad. Een sterke economie en een duidelijke smoel horen bij 

een economisch gezonde stad. 

Circulaire economie 
Amersfoort zal in 2050 een stad zonder afval worden en CO2-neutraal zijn en dat gaat niet vanzelf. 

Amersfoort2014 wil deze ambitie laten doorklinken in alle initiatieven waar grondstoffen worden gebruikt en 

restmaterialen ontstaan. Behalve voor de industrie zal duurzaamheid ook in de bouw de basisgedachte zijn. In het 

hoofdstuk 'Milieu, klimaat en leefomgeving' is een uitgebreide passage opgenomen ten aanzien van onze 

standpunten over de circulaire economie. 

Lokale initiatieven 
Amersfoort groeit in 2050 naar 180.000 inwoners die allemaal een unieke expertise hebben. Velen daarvan 

barsten van het ondernemersbloed en Amersfoort2014 koestert onze lokale ondernemers. Amersfoort2014 wil 

onder het motto ‘Laat 1000 bloemen bloeien’ lokale initiatieven faciliteren waardoor nieuwe bedrijven ontstaan 

die zich gaan wortelen in onze gemeenschap. De Nieuwe Stad moet een dynamisch speelveld blijven voor onze 

ondernemers. De gemeente moet een verbindende bijdrage leveren. Dus: ‘Wat is er mogelijk?’ en niet ‘Aan welke 

eisen moet een plan voldoen?’  

Bereikbaarheid van de stad 
Amersfoort heeft juist door de centrale ligging een goede economische positie die zich onderscheidt in 

diversiteit. Op het vlak van zakelijke dienstverlening en logistiek springt de regio Amersfoort eruit in de 

verbinding tussen de Randstad en het noorden en oosten van Nederland. 

Daarom zal Amersfoort2014 erop toezien dat de bereikbaarheid verbetert en niet versobert. Een goede 

treinverbinding (inclusief nachtnet) met de randstad is hierbij essentieel. 

Station Hoevelaken ligt op het grondgebied van Amersfoort en kan een uitgebreidere functie krijgen, waardoor 

het verkeer uit het oosten deels wordt afgevangen. Rondom station Vathorst is een goede combinatie van wonen 

en werken mogelijk. 

Detailhandel in stadshart en wijken 
Het aantal fysieke winkels in Nederland neemt al jaren af en er zijn geen tekenen die op een ommekeer wijzen. 

Amersfoort vormt hierop geen uitzondering. Voor de dagelijkse boodschappen dienen goede voorzieningen in 

wijken en buurten behouden te blijven. De sociale functie van winkels moet hierbij niet worden onderschat. 

Om het stadshart vitaal te houden, blijft Amersfoort2014 goed kijken naar de ‘Aanloopstraten en 

snuffelgebieden’, zoals Arnhemsestraat, Koestraat en delen van het Kampkwartier. Om te voorkomen dat deze 
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mooie straten rafelranden van de stad worden, zal aandacht besteed moeten worden aan nieuwe functies die aan 

deze gebieden toegekend kunnen worden. Leegstand en verloedering moeten voorkomen worden. 

 

Aantrekkingskracht grote bedrijven 
Amersfoort heeft voor hoofdkantoren van bedrijven veel meer te bieden dan een centrale ligging. Daarom moet 

de deur duidelijk openstaan voor bestaande bedrijven die zich in onze stad willen vestigen waarbij we de 

identiteit en waarden van de stad niet verloochenen. Dat vereist een actieve rol vanuit het stadhuis en in de 

afgelopen jaren is die rol onvoldoende zichtbaar geweest.  

Amersfoort2014 wil: 
- dat Amersfoort gehandhaafd blijft in het stedelijk netwerk van de NS  

- de vitaliteit van het stadshart behouden 

- goede voorzieningen voor dagelijkse boodschappen in wijken en buurten 

- een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven en instellingen 
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Financiën 
 

 

 

 

 

 

Amersfoort staat er na 4 jaar VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie financieel erg slecht voor. De reserves die 

met veel pijn en moeite bij elkaar waren gespaard na het financieel toezicht door de Provincie Utrecht in 2015, 

zijn in de afgelopen periode bijna volledig verdampt. Het college heeft in 4 jaar tijd geen enkele maatregel 

genomen om het graaien uit de pot te doen verminderen. 

Bovendien komen er nog kostbare dossiers aan die de gemeente veel geld gaan kosten en grote financiële 

risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de mislukte aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting, het 

geblunder in de zaak Vahstal, de energietransitie of de realisatie van een nieuw stadhuis. Reden tot grote zorg en 

extra zorgvuldigheid. 

Zorgvuldigheid waar het de afgelopen jaren meerdere malen aan ontbroken heeft. Amersfoort2014 is bijvoorbeeld 

de enige partij die onderzoek heeft gedaan en vragen heeft gesteld naar de € 2,4 miljoen die verdwenen is in het 

debacle Museum Oud Amelisweerd. Ook betalingen aan opdrachtnemers voor niet gespecificeerde diensten (dossiers 

Amerena en Vosheuvelscholen) heeft Amersfoort2014 de afgelopen periode aan de kaak gesteld. 

Amersfoort2014 is ook de partij die een strakke vinger aan de pols wil houden bij grote projecten en dossiers die 

uit de hand dreigen te lopen. Zo zijn wij initiatiefnemer geweest van het instellen van de begeleidingscommissie 

vanuit de raad in het dossier Vahstal. Bij dossiers die grote gevolgen kunnen hebben voor de stad moet de 

gemeenteraad haar verantwoordelijkheid nemen. 

Amersfoort2014 vindt al jaren dat de gemeente het voorbeeld zal moeten geven door minder uit te geven op het 

gebied van bestuur en personeel. De grote toename en de extra kosten van het inhuren van externe 

medewerkers zijn niet acceptabel. Het gaat om 2 tot 3 miljoen euro per jaar aan meerkosten. Ook het aanstellen 

van maar liefst 7 wethouders heeft de gemeente per jaar ruim 1 miljoen euro extra gekost ten opzichte van 

voorgaande periodes.  

Dat mag in de komende jaren niet meer gebeuren! Het College, de coalitie en de gemeenteraad dienen uiterst 

zorgvuldig om te gaan met de belastinggelden van de inwoners.   

 Amersfoort2014 wil: 
- bezuinigen op bestuurskosten (o.a. flexkamers voor fracties, maximaal zes fulltime wethouders, strengere 

regels opstellen voor uitgaven fractievergoedingen)       

- het inhuren van externe ambtelijke medewerkers ingaande 2022 terugbrengen met minstens 50%  

- duidelijke criteria opstellen voor de inhuur van externe medewerkers om te voorkomen dat er jaarlijks 

miljoenen euro’s  meerkosten betaald moeten worden 

- grote risicovolle projecten heroverwegen (Westelijke Ontsluiting, Stadhuis) 

- bezuinigen op het gemeentelijk apparaat (minder regels betekent minder ambtenaren)  

- controle op uitgaven en financiën intensiveren, in het bijzonder meer controle op grote projecten en de 

besteding van subsidies  

- bezuinigen op organisaties of bedrijven, die werken voor de gemeente en die veel gemeentelijke subsidie 

ontvangen  

- geen verdere lastenverzwaring voor de inwoners, wel betaalbare basisvoorzieningen 


