
 

 

Beste bewoner Dollardstraat, Puntenburgerlaan, 

  

Op 22 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders een brief aan 

de gemeenteraad gestuurd met hierin het voorstel om rotonde De Nieuwe Poort 

veiliger en bereikbaarder te maken. Het college heeft ook het besluit genomen 

om de voorgestelde aanpassingen te bespreken met belanghebbende en 

bewoners. De eerste bijeenkomsten met bewoners vonden op 9, 13 en 15 juli 

plaats. Daarnaast zijn er met belangengroepen een tweetal gesprekken geweest, 

te weten op 8 en 15 juli jl. 

 

De voorgestelde aanpassingen van de rotonde houden verband met de 

toekomstige ontwikkelingen in het gebied Langs Eem en Spoor waar nieuwe 

woningen zijn voorzien om de groei van de stad op te kunnen vangen. Om dit 

gebied op de lange termijn bereikbaar te houden, is voorgesteld de rotonde (met 

5 takken) aan te passen tot een kruispunt (met 4 takken). Voorgesteld is om de 

Groningerstraat af te sluiten zodat er minder verkeer op de rotonde komt. Met 

de voorgestelde aanpassingen wordt de verkeersveiligheid en de doorstroom op 

De Nieuwe Poort verbeterd.  

 

Het voorstel om de Groningerstraat van de rotonde af te sluiten, maakt dat er, 

zonder aanvullende maatregel, voor het Soesterkwartier een toegang vanuit en 

naar de wijk ontbreekt. Het verkeerskundige voorstel voor de nieuwe 

ontsluitingsroute voor het Soesterkwartier via de Dollardstraat heeft veel impact 

en heeft bij de wijkbewoners behoorlijk wat losgemaakt. Als gemeente hebben 

wij gekozen om voor de zomervakantie de direct aanwonenden aan deze route 
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te informeren. Naast deze informatiebijeenkomsten is ook afgesproken om na 

de zomervakantie te starten met een breed participatietraject.  

 

De initiële uitnodiging is niet aan de hele wijk gestuurd. Enkele wijkbewoners 

hebben dit als onduidelijk en onvolledig ervaren. Daarnaast zijn er opmerkingen 

gemaakt over de inhoud van de brief. Hierin werd nadere achtergrondinformatie 

en een kaartje van de voorgestelde nieuwe ontsluitingsroute gemist. Tijdens de 

bewonersbijeenkomsten in juli heeft wethouder Hans Buijtelaar namens het 

college toegezegd om met een aanvullende brief te komen, inclusief 

achtergrondinformatie, een overzichtskaartje van de mogelijk toekomstige route 

Soesterkwartier en een stappenplan participatie. Alle beschikbare informatie is 

inmiddels te vinden op www.amersfoort.nl/denieuwepoort. 

 

Om het participatietraject, dat binnenkort van start gaat, met open vizier te 

kunnen doorlopen, heeft het college van burgemeester en wethouders op 20 juli 

via een brief aan de gemeenteraad aangegeven de route door de groengordel 

terzijde te schuiven. Aan het stappenplan participatie wordt de laatste hand 

gelegd. Deze zullen wij binnenkort publiceren op de projectpagina en u 

uitnodigen voor de bijeenkomsten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Buijtelaar 

Wethouder Mobiliteit, Sport en Vathorst 
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