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Henry de Gooijer

Van: Leefplezier <leefplezier3812@gmail.com>

Verzonden: zondag 30 augustus 2020 15:17

Aan: Henry de Gooijer

Onderwerp: Nieuwsbrief Leefplezier 3812: Raadsfietstocht door het Soesterkwartier groot succes 

(video)
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De vakantie is voorbij op het gemeentehuis en dat hebben we geweten. Er 

staan weer volop activiteiten in de agenda. Afgelopen week fietsten de 

Raadsleden door onze wijk, komende dinsdag gaan ze in overleg. De 

belangrijkste punten op een rij:  

• Raadsfietstocht groot succes 

• Gemeenteraad stelt vragen aan wethouder Buijtelaar 

• Waar staan we voor? 

• Nieuw spandoek Puntenburgerlaan 

• Veldbijeenkomst maandag 7 september 

• In de media 

• Agenda: Vlindertuinconcerten 
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Raadsfietstocht groot succes 

Een heleboel raadsleden en wethouders Buijtelaar en Janssen fietsten 27 augustus 

door het Soesterkwartier. Onderweg stonden allerlei inwoners op ze te wachten om 

te vertellen over wat er speelt in de wijk. 

 

We willen iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.  

Ben je het eens met de standpunten? Teken onze petitie: leefplezier3812.nl/petitie  

 

 

Gemeenteraad stelt vragen aan 

wethouder Buijtelaar  

Tijdens De Ronde van aanstaande 

dinsdag gaan de raadsleden vragen 

stellen aan Hans Buijtelaar wat de 

gevolgen zijn van een nieuwe weg door 

de groengordel of de Puntenburgerlaan. 

Ook willen ze weten waarom een 

zwevende rotonde niet zou werken bij de 

Nieuwe Poort. 

 

Kijk live mee: 1 september, 19u 

via amersfoort.raadsinformatie.nl/live en 

YouTube  
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Waar staan we voor? 

We willen géén weg door de groengordel, 

maar wat dan wel? Samen met Kerngroep 

groengordel, Noordewierweg verbindt, 

Busje komt zo en Voetbalvereniging 

KVVA hebben we randvoorwaarden 

bedacht. We willen dat de gemeente een 

plan maakt waardoor overál in de wijk de 

leefbaarheid, verkeersveiligheid en het 

groen verbetert. 

Lees meer over de kaders op onze site  
 

 

Nieuw spandoek Puntenburgerlaan 

Dat het maar duidelijk mag zijn: een grote weg door de Puntenburgerlaan vinden we 

óók geen goed plan. Sterker nog: een grote nieuwe weg vinden we nergens een 

goed plan. Dus, een nieuw spandoek om dat duidelijk te maken!  
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Veldbijeenkomst maandag 7 september 

De ontwikkelingen gaan razendsnel en we 

willen jullie graag bijpraten. Maandag 7 

september om 20 uur houden we daarom 

weer een veldbijeenkomst. Fijn om 

mensen uit de wijk even echt te zien en te 

spreken. Wat valt jullie op? Wat zijn jullie 

zorgen? Kom langs en laat het ons 

weten.  

Maandag 7 september, 20 uur, 

groengordel ter hoogte van hoek 

IJsselstraat/Dollardstraat  
 

 

 

In de media 

We hebben al ongelofelijk veel media-

aandacht gehad en het houdt nog lang 

niet op. Laatst stond er een uitgebreid 

artikel in De Stadsbron over 

burgerparticipatie in Amersfoort. Met het 

plan van de nieuwe weg door de 

groengordel als voorbeeld van hoe het 

níet moet. 

 

Wil je weten wat er tot nu toe allemaal al 

is verschenen? Bekijk alle krantenknipsels 

en video's op onze site  
 

 

Agenda: Vlindertuinconcert 

Er gebeurt een hoop leuks in onze 

groengordel. Zo is er binnenkort een 

concert in de Vlindertuin met diverse 

ensembles. Twee vliegen (vlinders) in een 

klap: mooie muziek in een mooie 

omgeving. Je vindt Vlindertuin Papillon op 

Dollardstraat 119A. 

 

Zondag 13 september 11.00 uur 
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(Kwartet Amersfoortse Klarinettisten en 

Amersfoorts Blazerscollectief) 

Meer informatie op Soesterkwartier.info  
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