
1 
 

Nieuwsbrief 04          18-7-2020 

Reactieformulier 

Op 9, 13 en 15 juli vonden de bewonersbijeenkomsten plaats. Na 

afloop heeft u een reactieformulier ontvangen. Wij zouden het prettig 

vinden als zoveel mogelijk bezoekers van deze bijeenkomsten dit 

formulier zouden invullen en mailen naar 

langseemenspoor@amersfoort.nl De belangrijkste boodschap die wij 

aan de gemeente willen meegeven is: Wij denken graag mee over een 

constructieve oplossing op de voorwaarde dat de groengordel niet 

wordt doorkruist.  

Omdat er tijdens de informatiebijeenkomsten te weinig tijd was om alle 

vragen te beantwoorden, hebben we aan de wethouder een lijst met 

145 vragen gestuurd over dit plan met het verzoek om hier schriftelijk 

op te reageren. 

 

Gesprek met wethouder Buijtelaar  

Op 15 juli vond er gesprek plaats met de heer Buijtelaar.  Ook de projectleiders Arno Goosens en 

Gerrie Zwiers waren bij dit gesprek aanwezig. Namens Leefplezier3812 waren Jonathan Mellink, 

Kirsten Mik en Michel Riemersma aanwezig. In de bijlage treft u het betoog dat aan de heer 

Buijtelaar is voorgedragen.  

Gesprekken met diverse raadsleden 

Ook hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met diverse raadsleden van CDA, D66, 

Groen Links, PvdA, lijstMolenkamp. Groen Links en D66 behoren tot de coalitie. Deze raadsleden 

geven aan dat zij graag een “start voor de start” proces willen, dus beginnen met een vraagstelling in 

plaats van met twee voorgestelde oplossingen.  

 

 

 

Communicatie 
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Leefplezier3812 communiceert via diverse communicatiekanalen 

o App-groep Buurtapp Leefplezier3812 voor actuele zaken zoals oproepen etc. 

o Nieuwsbrief per mail, update van de laatste ontwikkelingen en een vooruitzicht van 

wat er nog op de planning staat. 

o Website in de maak. 

o En er is ondertussen een Facebook-pagina en een Twitter-profiel 

In de zomer willen we ludieke acties gaan doen en filmpjes en blogs maken om de buurt te blijven 

betrekken. Hiervoor moet nog een planning gemaakt worden.  

Media en Pers 

In de afgelopen week hebben we al flink wat media-aandacht gehad, in de Stad Amersfoort, De 

Stadsbron, EVA, Amersfoortse Courant en RTV Utrecht. Hierbij een fikse greep: 

Column Joop: https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/column/351561/column-wat-opviel-

deze-week-710692  

Stad Amersfoort: https://www.destadamersfoort.nl/premium/lokaal/politiek/352655/buurt-

woedend-over-plannen-voor-autoweg-wij-worden-de-dupe-/  

AD Amersfoortse Courant: https://www.ad.nl/amersfoort/woede-in-de-rivierenbuurt-over-

weg-dwars-door-het-groen-slaat-over-op-de-politiek-hoe-kan-dit-nou~ac0d41b9/  

https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-door-het-stof-wel-degelijk-monumentale-bomen-

in-het-soesterkwartier~a61fd8bb/  

RTV Utrecht: 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2072075/?fbclid=IwAR1TLEGPm9EBo2ri0FkUYUbyRcQWt

xt-34kIr7wclSDzA3l3iGGOdOjwyAY  

Film Joop: https://www.facebook.com/mediagroepeva/posts/3643618438998748  

Column Marc: 

https://www.destadsbron.nl/nl/De_bal_blijft_rollen_IV_monumentale_bomen_onder_geme

entelijk_schotvuur  

EVA: https://www.mediagroep-eva.nl/nieuws/raadsleden-bezoeken-plantsoen-dollardstraat-

en-spreken-bewoners/  

 

Bedankt René en Jaap! 

 

 

 

 

  

Afgelopen donderdag werd de kerngroep enorm verrast door de bewoners van de Lingestraat! 

Tijdens het AD fotomoment brachten zij een heel mooi spandoek mee! We willen René bedanken 

voor het ontwerp en Jaap voor het spandoek. Op zaterdag werden we opnieuw verrast toen er nog 

eens 300 posters door de Lingestraat werden verspreid. Inmiddels hangt deze poster al voor diverse 

ramen. Maar er kunnen er nog meer bij! Daarom hebben we besloten om nog eens 1000 posters te 

laten drukken.  
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De posters zijn binnen!  

Op zaterdag 18 juli kunt u vanaf 14.00 uur een exemplaar ophalen bij 

Dollardstaat 26 (tegenover het hondenveld). Ons doel is om minstens evenveel 

posters op de ramen in de wijk te hebben hangen als teddyberen tijdens de 

lockdown. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig! Wilt u helpen met 

verspreiden? Kom dan vanmiddag langs en neem niet alleen een poster mee 

voor uzelf maar ook voor de rest van uw straat!  

Bent u op zaterdag verhinderd, maar wilt u een poster ontvangen of helpen met 

verspreiden? Mail dan even naar leefplezier3812@gmail.com of stuur een berichtje in de buurtapp. 

Dankjewel alvast. Samen staan we sterk! 

Organisatie Leefplezier3812 

Leefplezier3812 is ontstaan op 28 juni jl. en bestaat dus nu bijna 3 weken. In de afgelopen weken is 

er enorm veel werk verricht en hebben we al heel veel bereikt. We merkten ook dat we door de 

realiteit werden ingehaald. Daarom hebben we besloten om onszelf anders te organiseren. We 

hebben de taken verdeeld over vier werkgroepen: Gemeentelijke zaken, Feiten en cijfers, 

Communicatie, media en pers en Belanghebbenden.  

Gemeentelijke zaken bestaat uit: Michel Riemersma, Kirsten Mik, Mirjam vd Graaf en Tjerk Ferwerda. 

Belanghebbenden bestaat uit: Marc den Elzen, Frederike van der Waal,  Peter van der Wiel en Plonie 

Smink. Communicatie media en pers bestaat uit: Chantal van der Leest, Madelon Aarnink, Yfke Faber 

en Josja Smink. Feiten en cijfers bestaat nu nog uit twee personen: Jonathan Mellink en Auke ??. 

Voor deze laatste groep zoeken we nog versterking. Heeft u interesse, of wilt u bij één van de andere 

werkgroepen aansluiten en uw bijdrage leveren? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

Leefplezier3812@gmail.com 

 

Nieuw logo 

Leefplezier3812 heeft een logo! Vanaf nu kunt u ons hieraan herkennen.

Wederom bedankt René voor het ontwerp. 

 

Actiepunten voor de komende periode 

- Posters verspreiden door heel Soesterkwartier (onderweg) 
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- Nog meer belanghebbende uit de buurt (verenigingen, ondernemers, bewoners, etc.) verenigen 
en bewust maken van de situatie (onderweg) 

- Nog meer gesprekken inplannen met raadsleden (onderweg)   
- Onderzoek doen naar alternatieve scenario’s (onderweg) 
- Bouwen website (onderweg) 
 


