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Bewoners van de Amersfoortse Rivierenbuurt die de afgelopen tijd hevig protesteerden tegen een 
nieuwe weg door de groengordel in het Soesterkwartier, zijn ‘voorzichtig blij’. Het stadsbestuur 
heeft het plan voor de weg, waarop een lading kritiek kwam, terzijde geschoven. 
 
Chantal van der Leest van het actiecomité van buurtbewoners Leefplezier 3812 is verheugd over de 
beslissing van het stadsbestuur.  
 
Nog niet klaar 
,,We wilden dat het plan van tafel zou gaan en dat is sneller gebeurd dan we hadden durven hopen”, 
zegt Van der Leest. ,,Wel hebben we het idee dat we nog niet klaar zijn. Nu een ontsluiting vanaf de 
Dollardstraat uit beeld is, wordt het plan waarschijnlijk naar elders verplaatst. Wij willen niet dat 
anderen daardoor het kind van de rekening worden en zullen blijven meedenken over een goede 
oplossing.’’ 
 
Het plan van wethouder Hans Buijtelaar om de rotonde De Nieuwe Poort (bij het Eemplein) om te 
vormen tot een kruispunt leidde de afgelopen weken tot een storm van kritiek vanuit het 
Soesterkwartier. Onderdeel van het plan is om de Groningerstraat af te sluiten omdat die leidt tot de 
toevoer van 40 procent van het verkeer op het verkeersplein. De bedoeling is om al het niet-
noodzakelijke verkeer van de rotonde te halen. 
 
De Dollardstraat was in beeld als startpunt van een nieuwe weg om auto’s via de Amsterdamseweg 
het Soesterkwartier in en uit te laten rijden. Volgens het door bewoners van de Rivierenbuurt snel 
opgerichte actiecomité Leefplezier 3812 zou dit het einde betekenen van de groengordel tussen de 
Dollardstraat en de Amsterdamseweg. Bewoners vreesden door de komst van een drukke weg 
bovendien waardevermindering van hun woningen en een verlies van woongenot. 
 
Het college wil na de zomer met buurtbewoners nadenken over de aanpak van De Nieuwe Poort en 
de ontsluiting van de wijk die op meer draagvlak kan rekenen. 


