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Nieuwsbrief 04- 21 juli 2020 

 

Een belangrijke doorbraak, maar we zijn er nog niet 
 
Door de input die door iedereen is gegeven tijdens bewonersavonden van de gemeente, de vele 
protestgeluiden vanuit de buurt en ook publieke steun van meerdere politieke partijen heeft de 
wethouder besloten de voorkeursoptie bij de Dollardstraat (die door de groengordel heen) terzijde 
te leggen! En tegen de gemeenteraad gezegd na de zomer te willen starten met een serieus 
participatietraject. Wij zijn uiteraard blij met dit nieuws, maar we zijn er nog niet!  Dus lees snel 
verder.  
 
De politiek 
Afgelopen zondag spraken GroenLinks en D66 (twee coalitiepartijen) zich voor het eerst publiekelijk 
duidelijk uit over wat hun standpunt is ten aanzien van de plannen rondom de Nieuwe Poort.  
 
GroenLinks o.a. op facebook: ‘’Een weg door de groengordel, geen goed idee’’ 
https://t.co/3Q3FyEPxHJ?amp=1. Al eerder lieten ze weten vraagtekens te zetten bij de 
ontsluitingsweg door de groengordel van het Soesterkwartier:  
https://amersfoort.groenlinks.nl/nieuws/vraagtekens-bij-ontsluitingsweg-groengordel-
soesterkwartier of 
 
Ook D66 uitte zich duidelijk: “Iedereen wil een goede oplossing voor de problematiek van de rotonde 
aan De Nieuwe Poort. Maar alle opties die door de Groengordel van het Soesterkwartier gaan, 
kunnen op een NEE rekenen vanuit D66. Meer weten? Lees het hele artikel op: 
https://amersfoort.d66.nl/2020/07/19/nee-vanuit-d66-tegen-opties-door-de-groengordel/  
 
Ook vanuit andere partijen waar onder PvdA en Lijst Molenkamp kwam een kritisch geluid. Via 
(social) media lieten zij weten dat het college niet op hun steun hoefde te rekenen bij dit plan. Voor 
ons een grote steun!  
 
Hierna volgde ook wethouder Buijtelaar: Gisteren liet hij In de Stad Amersfoort.nl weten dat: 
 
“in een van de vele gesprekken heeft Kerngroep Leefplezier 3812 (die bestaat uit bewoners in of 
rondom de Dollardstraat) aangegeven dat men geen doorkruising van de groengordel wil. Daarnaast 
werd het de gemeente duidelijk dat er in de wijk veel expertise aanwezig is die men wil aanbieden in 
het meedenken om tot een goede oplossing te komen. ,,Het college waardeert de constructieve 
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handreiking van de Kerngroep Leefplezier 3812. We gaan graag op hun aanbod in om verder met hen 
de dialoog te voeren. Hierbij willen we gebruik maken van de bij inwoners aanwezige ervaring en 
expertise. Met deze ‘meedenkkracht’ van de wijk streven we naar een goede en gedragen oplossing 
voor de problematiek rondom De Nieuwe Poort." 
,,Hierbij zien we dat de genoemde nieuwe ontsluiting Soesterkwartier door de groengordel in de weg 
zit om deze dialoog aan te gaan", gaat Buijtelaar verder. ,,Vanuit de wetenschap dat de te nemen 
maatregelen impactvol zijn voor de directe leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces 
samen met de bewoners te doen. Daarom schuiven we de voorgestelde aanpassing van een 
ontsluiting die de groengordel doorkruist terzijde. Op deze wijze willen wij met open vizier na de 
zomer de verdere gesprekken met de inwoners een vervolg geven zodat de uiteindelijke uitkomsten 
ervan op zo veel mogelijk draagvlak kunnen rekenen." 
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/353933/gemeente-neemt-signalen-
serieus-plan-autoweg-door-de-groengordel- 
 
Het college heeft hierover ook de raadsleden geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Hierin 
staat: “Vanuit de wetenschap dat de te nemen maatregelen impactvol zijn voor de directe 
leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces samen met de bewoners te doen. Daarom 
schuiven we de voorgestelde aanpassing van een ontsluiting die de groengordel doorkruist terzijde. 
Op deze wijze willen wij met open vizier na de zomer de verdere gesprekken met de inwoners een 
vervolg geven zodat de uiteindelijke uitkomsten ervan op zo veel mogelijk draagvlak kunnen 
rekenen.” Deze brief kunt u hier vinden: 
https://amersfoort.notubiz.nl/document/9018343/1/Raadsinformatiebrief%202020-
074%20Verkeersmaatregelen%20De%20Nieuwe%20Poort%20-
%20eerste%20reacties%20en%20vervolg 
 
En nu?  
Dit lijkt goed nieuws en dat is het ook, maar we zijn er nog niet. Wij, vanuit Leefplezier3812 zijn 
voorzichtig optimistisch. ‘Terzijde’ betekent nog niet dat dit plan van tafel is. Het ligt nu in de 
prullenbak maar hij kan er zo weer uit gevist worden. En wij willen dat dit plan door de 
papierversnipperaar gaat. Bovendien willen we gehoor geven om mee te denken en tot een betere 
oplossing te komen. En daar hebben wij jullie hulp nog steeds heel hard bij nodig!  
Dus help mee, ook jij kan er iets aan doen! 
 
Wat kan je doen? 

1. Volg ons op Facebook en Twitter 
Like en deel onze berichten, zodat de gemeente weet dat dit onderwerp leeft in de wijk. 
https://www.facebook.com/Leefplezier-3812-106978491089531 
https://twitter.com/leefplezier3812 
 

2. Plak een poster op je raam 
Laat met behulp van deze poster zien dat je niet wil dat de Groengordel 
verdwijnt.  
 
 
 
 

 
Inmiddels hangen er al heel veel posters door de wijk. Maar er kunnen er altijd nog meer bij! Ons 

doel is dat er minstens evenveel posters in heel het Soesterkwartier voor de ramen hangen als 

knuffelberen tijdens lockdown. Hiermee willen we aan de gemeente laten zien dat heel 

https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/353933/gemeente-neemt-signalen-serieus-plan-autoweg-door-de-groengordel-
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/353933/gemeente-neemt-signalen-serieus-plan-autoweg-door-de-groengordel-
https://amersfoort.notubiz.nl/document/9018343/1/Raadsinformatiebrief%202020-074%20Verkeersmaatregelen%20De%20Nieuwe%20Poort%20-%20eerste%20reacties%20en%20vervolg
https://amersfoort.notubiz.nl/document/9018343/1/Raadsinformatiebrief%202020-074%20Verkeersmaatregelen%20De%20Nieuwe%20Poort%20-%20eerste%20reacties%20en%20vervolg
https://amersfoort.notubiz.nl/document/9018343/1/Raadsinformatiebrief%202020-074%20Verkeersmaatregelen%20De%20Nieuwe%20Poort%20-%20eerste%20reacties%20en%20vervolg
https://www.facebook.com/Leefplezier-3812-106978491089531
https://twitter.com/leefplezier3812


3 
 

Soesterkwartierders zich zorgen maken en dat ze ons serieus moeten blijven nemen als 

gesprekspartner. 

Nog geen poster op je raam?  

Stuur een e-mail naar leefplezier3812@gmail.com of haal er een op bij Dollardstraat 22, 26 of 28. Wil 

je helpen met verspreiden?  Mail dan even naar leefplezier3812@gmail.com of stuur een berichtje in 

de buurtapp en geef aan hoeveel posters je wilt ontvangen.  Dankjewel alvast. Samen staan we sterk! 

 
 
 

Website 

Hoera, sinds gisteren is onze website gelanceerd. Een veilige rotonde én een vitale wijk, dat is waar 

Leefplezier3812 voor staat. Op onze site kun je o.a. lezen: wie wij zijn, wat ons voorstel is en hoe je 

ons kunt helpen! Neem gerust een kijkje en we zijn benieuwd naar jullie reacties. 

https://leefplezier3812.nl 

 

Vrijwillige bijdrage 

Van verschillende mensen hebben wij begrepen dat ze graag een centje willen bijdragen aan 

Leefplezier3812, bijvoorbeeld voor de kosten die gemaakt zijn tot nu toe (de website, posters, flyers, 

etc.) Dat kan nu! Via de onderstaande link kan je eenvoudig een zelf te kiezen bedrag overmaken 

naar Leefplezier3812. Elke donatie, hoe groot of klein ook, is welkom en dit is uiteraard geheel 

vrijwillig. Indien er aan het einde van dit alles geld overblijft gaan we dat uitgeven aan een leuke 

buurtactiviteit. 

Wil je ook een beetje bijdragen? Dat kan! Het bedrag mag je zelf kiezen. Je kunt met elke bank in 

Nederland betalen. Dank je wel Leefplezier3812       

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=okuFBfVjRSCvUhinWUsh9w 

 

Actiepunten voor de komende periode 

- Posters verspreiden in heel Soesterkwartier (onderweg) 
- Nog meer belanghebbende uit de buurt (verenigingen, ondernemers, bewoners, etc.) bewust 

maken van de situatie en verenigen (onderweg) 

mailto:leefplezier3812@gmail.com
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- In kaart brengen van de verschillende belangengroepen in het Soesterkwartier (onderweg) 
- Gesprekken inplannen met raadsleden (onderweg) 
- Onderzoeken van alternatieve scenario’s (onderweg) 
 


