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Henry de Gooijer

Van: Leefplezier 3812 <leefplezier3812@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 9:25

Aan: Henry de Gooijer

Onderwerp: Nieuwsbrief Leefplezier 3812: Drukte achter de schermen
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Het lijkt rustig voor Leefplezier 3812, maar achter  de schermen wordt er 

volop gewerkt. De agenda's staan vol met afspraken,  de website is 

aangevuld en deze nieuwsbrief heeft een nieuw jasje  gekregen. Alle 

onderwerpen op een rij:   

• Uitnodiging Veldbijeenkomst 10 augustus, 20u 

• Rondetafelgesprek met belangenverenigingen 

• Gemeentelijke ronde over de Nieuwe Poort 

• Update site en projectpagina gemeente 

• Uitbreiding werkgroep Content 

 

 

 

 

Uitnodiging Veldbijeenkomst 10 augustus  

Bij onze allereerste bijeenkomst op 28 juni in de groengordel hebben een aantal mensen 

aangegeven dat ze wel wat meer wilden doen voor Leefplezier 3812. Wat is er sinds die 

tijd allemaal gebeurt, waar staan we nu en wat kun je doen om te helpen? De kerngroep 

praat je bij op maandag 10 augustus om 20u in de groengordel bij hoek 

IJsselstraat/Dollardstraat. Schuif allemaal aan!  
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Rondetafelgesprek met 

belangenverenigingen  

Op 1 augustus hebben we een overleg 

gehad met verschillende groepen die zich 

inzetten voor het Soesterkwartier om te 

kijken hoe we samen kunnen optrekken. 

Waar zijn we het over eens en hoe 

kunnen we elkaar versterken? Binnenkort 

laten we weten wat hieruit gekomen is.  
 

 

 

Gemeentelijke ronde over de Nieuwe Poort  

Op initiatief van de fracties van Groenlinks, SP en Amersfoort 2014 zal er op 1 september 

in de Ronde gesproken wordt over de Nieuwe Poort en de wijkontsluiting. Leefplezier 3812 

is in gesprek met diverse raadsleden van zowel coalitie als oppositie partijen om deze 

ronde voor te bereiden. Wij zullen tijdens de Ronde onze standpunten voor het voetlicht 

brengen in samenspraak met andere bewoners, belangenorganisaties en 

belanghebbenden.  
 

 

 

Update site en projectpagina 

gemeente  

Onze site leefplezier3812.nl begint 

steeds meer gevuld te raken. 

Ondertussen hebben we een pagina 

waarop we uitleggen wat de plannen 

van de gemeente nou precies zijn, met 

link naar de projectpagina van de 

gemeente. 

 

Én met een video met dronebeelden 

van de plannen, dank aan Nander, Pim 

en Tjerk hiervoor! Neem een kijkje op 

onze site 
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Uitbreiding werkgroep Co ntent   

Een aantal weken geleden zijn Auke en Jonathan begonnen in de content groep, die zich 

bezig houdt met de fact-checking van onderzoeken en het verzamelen van alternatieve 

oplossingen. Recent hebben Peter en Martijn zeer welkome versterking gebracht aan deze 

groep. 

 

De werkgroep Content is hard bezig om de diverse onderzoeken die zijn gedaan in 

afgelopen jaren uit te pluizen, waarbij de verschillende conclusies onder de loep genomen 

worden. Er wordt een tijdlijn gemaakt over de ontwikkeling van de Nieuwe Poort en er is 

contact opgenomen met verschillende verkeersexperts.  

Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over alternatieve ideeën voor oplossingen van 

de problematiek rondom de Nieuwe Poort. Weet jij hier veel van of wil je ons tippen? Mail 

ons  
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