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Eindelijk weer nieuws! Het was een poos stil, want we wisten dat er iets 

stond te gebeuren, maar niet wannéér. Nu weten we e indelijk meer: de 

gemeenteraad gaat binnenkort stemmen over twee moti es. Een over de 

groengordel, een over burgerparticipatie. Dit en me er in deze nieuwsbrief.   

• Nieuwe moties over groengordel en burgerparticipatie 

• Petitie tekenen? Nu extra belangrijk! 

• Petitie nóg verder verspreiden, help je mee? 

• Kapaanvraag voor monumentale kastanjeboom 

• Wethouder Hans Buijtelaar overleeft Motie van wantrouwen 
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Nieuwe moties over groengordel en burgerparticipati e 

Onze acties en petitie hebben zin gehad! Op 13 oktober worden er tijdens de 

ronde twee moties ingebracht. Een gaat over de groengordel dat er geen 

nieuwe weg mag worden aangelegd. En een gaat over dat er een 

burgerparticipatietraject moet worden gestart met de Soesterkwartierders. 

  

Samen met Noordewierweg Verbindt, Busje komt zo en Kerngroep 

Groengordel hebben we de gemeenteraad laten weten wat we graag zouden 

willen voor het Soesterkwartier. (Zie: ons voorstel en de brief aan de Raad) 

  

Partijen GroenLinks, Amersfoort 2014, D66, SP en PvdA hebben deze wensen 

opgenomen in twee moties die ze aan de raad willen voorleggen. Dit zal 

gebeuren tijdens de Ronde van 13 oktober wanneer de gemeenteraad praat 

over de ontwikkelingen Langs Eem en Spoor en de Nieuwe Poort. 

Als de meerderheid van de raad instemt met deze moties, krijgt wethouder 

Hans Buijtelaar een meer aangescherpte opdracht voor het oplossen voor de 

problematiek rondom de Nieuwe Poort. 

Lees meer over de inhoud van de moties op onze site  
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Petitie tekenen? Nu extra belangrijk!  

Juist nu is het extra belangrijk dat we veel handtekeningen op onze petitie krijgen, om de 

Raad ervan te overtuigen dat we graag willen dat ze op de moties gaan stemmen. Want 

we willen dat heel Soesterkwartier mee mag praten over kwesties die ons allemaal 

aangaan, zoals groen in de wijk, veilig verkeer, vitaliteit, duurzaamheid en vooral veel 

leefplezier.   

Teken de petitie   
 

 

 

Petitie nóg verder verspreiden, help je mee?  

Op dit moment hebben we ruim 1.100 digitale 

handtekeningen verzameld, echt supergoed! Maar er 

kan nog meer bij. Heb jij een ludiek idee en wil jij je 

graag inzetten? Schroom niet en ga met je telefoon of 

tablet bij de supermarkt staan of bij een van de scholen! 

Of misschien zijn er nog prikborden of groepen mensen 

die nu nog van niks weten maar die ons wel willen 

steunen. Ook daarvoor willen wij jullie vragen om te 

zorgen dat ook deze mensen hun steentje kunnen 

bijdragen door de petitie te ondertekenen. 

 

Heb je voor jouw ludieke actie nog behoefte aan flyers of 

heb je een vraag? Laat het ons weten 

via leefplezier3812@gmail.com of haal een stapeltje 

flyers op bij Dollardstraat 20.  
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Kapaanvraag voor monumentale 

kastanjeboom  

Op 23 september heeft de gemeente een 

kapaanvraag gedaan voor de 

monumentale witte paardenkastanje in de 

groengordel (hier helemaal rechts op de 

foto). Deze boom is gepland in 1930 en is 

monumentaal omdat hij beeldbepalend is. 

Helaas heeft hij een lichte aantasting door 

kastanjebloedingsziekte. Tegenwoordig 

zijn er wel methoden om bomen hiervan te 

genezen, maar het is onduidelijk of de 

gemeente hiernaar gekeken heeft en of 

dat mogelijk is bij deze boom. Bezwaar 

maken tegen de kapaanvraag kan, via 

deze link. Een aantal bewoners van de 

Rivierenbuurt zijn bezig een sjaal te breien 

voor de zieke boom hangen. Marc den 

Elzen schreef een stuk voor 

Soesterkwartier.info  
 

 

Wethouder Hans Buijtelaar overleeft Motie van 

wantrouwen  

Afgelopen dinsdag was er een interpellatie in de Ronde. 

Hierbij mag de gemeenteraad een heleboel vragen 

stellen aan de wethouder over een onderwerp dat niet 

op de agenda staat. De aanleiding was een onderzoek 

van De Stadsbron, waarbij er bewijs werd gevonden dat 

Buijtelaar de gemeenteraad niet altijd netjes had 

voorgelicht in de plannen rondom de Westelijke 

Ontsluiting. 

 

Wanneer de gemeenteraad de wethouder niet meer kan 

vertrouwen, heeft dat ook gevolgen voor de planning 

rondom de Nieuwe Poort en een nieuwe ontsluitingsweg 

voor het Soesterkwartier. Ook dit is namelijk een project 
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van Buijtelaar. Er werd een Motie van wantrouwen 

ingediend, maar die werd verworpen door de 

gemeenteraad. De raad heeft hem wel verzocht om hen 

beter te informeren. Meer hierover op de site van de 

Amersfoortse Courant.  
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