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Aan de bewoner(s) en/of gebruiker(s) van dit adres

Uw brief/kenmerk

0nde11{erp

lnfou'natie ovel Kop r atl lssclt

Geachtc hcer, tlevt ouu .

lnlichtingen bij

l-. Willekes
(033),1ó9,13 16

l0 juni 2020

Ciraag nocligert u'ij u ui1 otll ut tlenirlg te gevell o\ cl' de plannen voot Kop van Issclt'

Door-de coionacrisjs is het helars ,i"titlng:"liik u''' in ecn Ilsieke bijeenkomst bij elkaar tc komen'

L)aar orn vragen u c u olr Llw reactie via a-i'"ii t" g"t't' Ll clcze brief leggen lve uit hoe hct wcrkl'

Filmp.ies: gt aag urr ideeën
W" nèËU"n 

"fnt. 
nlmpjcs gemaakt over dr-ie thenla's rvaar he1 ont\\'erplealll graag uw lrenlng ovel l'r()()1t

Dc ther- a's zijn KoP van lssclt:
. In relatic tot het Soestcrklvat'tier: hoe kunucn dcze 1u'ee \\'ijkeu elkaat lersterken?

. De oever van de Ecm: hoc kri.jgt clezc pJek een prircl.ttige invulling?

o Hoe liLtnneu u'e tlcze tliertu'c u'ijk aantrekkelijk en onderscheidend nlaken' nret cen stedelijke

ttti- van rvtlttctr en rr'erken?

U kunt de filmpjes bekijken op: wtrv.amersÍbort ni/kcrpy4q!§§gL en via e-mail reageren' Dit kan tot 28

iuni 2020.
'C".f in ,* *uit ook aan bij welk thema of thema's u betrokken wilt zijn We overwegen namelijk om nog

wat dieper online door te praten àoor middel van zogenaamde 'kopsessies' (al dan niet fysiek of online)'

w;i, ,ïp a" fr*gte worden gehouden over de plannen? Geef dit dan ook aan Daarmee geeft u ons

toestemming om u per mail te infonneren.

Achtergrond
W. n"UÈ'"lt op *oensdag 12 Íèbruari 2020 met een aantal grondeigenaren een eerste-inloopbij eenkomst

g"àrgunir"..à or", a" géUi"a.nri*ikkeling Kop van Isseltl Wij ontvingen zo'n 240 bezoekers' Wij hebben

t-o*Ïo"g.r"ga aut *" 
"u 

b1 h"t u"tuolg van de plannen informeren en betrekken'

Bezoekadres
Sladhuisplein 1

Amersfoort

Ons kenmerk

Dt I{iP P,',TAP/6202827

DatLrm



VolgveI

I

Naar verwachting verhuist de ROV.A over een aantaljaar.. Ondertussen is de gemeente met een aantaleigenaren in het gebied aan het onderzoeken 
"i 

g"r",rl.ri,.1ipirrnen kunnen worden gemaakt om Kop vanIsselt te transfonneren. Het verandeft dan van uà.,.;*ni.i.àiï, ïaar een gebied waar wonen! werken enrecreëren elkaar moeten stimuleren tot een uniek stukle stadsha,r.

i'.ï-;l'rï"':ï: 
op een centrale locatie in Amersroon Ë" l. eJ, ï". de bijzondere opgaves binnen Langs

Vragen?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brieÍ? Dan kunt u contact opnemen met Gerry Zwier, e-mailkopvanisselt@amersfoort.nl.
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