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Van: Leefplezier 3812 <leefplezier3812@gmail.com>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 20:18

Aan: Henry de Gooijer

Onderwerp: Nieuwsbrief Leefplezier 3812: Moties over de groengordel en participatie
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Nadat wij ons als buurt flink van ons hebben laten horen, is nu de politiek 

aan zet. En er is heel wat in beweging gezet, ook door andere 

belangengroepen in de wijk. In deze nieuwsbrief vatten we samen wat er 

is gebeurd en waar jouw hulp voor nodig is.  

• Raad praat verder over de twee moties 

• Vragen stellen over beheerplan groengordel 2020-2030 

• Geef je mening: extra verkeersdrempels Noordewierweg 

• Buijtelaar beantwoordt vragen over plan nieuwe ontsluitingsweg 

• Vragen over monumentale kastanjeboom 
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Raad praat verder over de twee moties 

Op 13 oktober besprak de Raad twee moties, ingebracht door GroenLinks, D66, 

Amersfoort 2014, SP en PvdA. Deze moties zijn ingediend naar aanleiding van alle reuring 

in het Soesterkwartier naar aanleiding van de plannen van Buijtelaar en de eisen op onze 

petitie die door 1.150 mensen is ondertekend.  

 

De ene motie stelde voor om geen nieuwe doorkruising in de groengordel te maken. We 

wilden graag dat deze motie wat scherper opgesteld werd, namelijk om de groengordel 

niet verder aan te tasten. Hiermee wordt een grote ontsluitingsweg via de 

Puntenburgerlaan, Berkellaan of Merwedestraat ook onmogelijk. We kregen hiervoor bijval 

van Amersfoort 2014 en Lijst Molenkamp. Molenkamp wil een motie indienen die pleit 

hiervoor. Partijen als GroenLinks, VVD en CU vonden dat voorstel op dat moment te ver 

gaan. 

 

Burgerparticipatie 

Daarnaast was er de motie over burgerparticipatie voor het Soesterkwartier. We willen 

graag dat de politiek niet telkens naar een stukje Soesterkwartier kijkt, maar meer naar het 

grote geheel. Hiermee worden verkeersproblemen niet verschoven van de rotonde naar de 

wijk, maar beter opgelost. De motie pleit er ook voor dat het Soesterkwartier echt gaat 

meeliften met de nieuwe wijken rondom ons heen en niet de verkeersproblemen moet 

oplossen. VVD vond dat de burgerparticipatie prima in orde was en vond de motie 

overbodig. GroenLinks vreesde dat we straks heel Amersfoort moesten betrekken bij de 

plannen voor het Soesterkwartier.  

 

Groen en groener 

Er spraken in totaal zeven partijen in. Noordewierweg Verbindt drukte op het hart dat de 



3

 

plannen rondom de Noorderwierweg niet stil moeten komen te liggen. Deze kan hoe dan 

ook rustiger worden gemaakt. De plannen rondom de Groningerstraat hebben hier geen 

invloed op. Een meneer liet weten dat hij graag wilde dat de Groningerstraat werd 

afgesloten, omdat het dan rustiger werd bij hem voor de deur. SGLA, Groen in West, Partij 

van de Dieren hamerden allemaal op het belang van groen in onze weinig groene wijk.  

 

De Raad praat op 27 oktober om 20u verder. Zie de agenda voor de inhoud van de moties 

en bijbehorende stukken. Inspreken is dan niet mogelijk. Je kan de Raadvergadering live 

volgen via de site van de gemeente en via YouTube.  

 

 

Vragen stellen over beheerplan 

groengordel 2020-2030 

De gemeente heeft samen met betrokken 

bewoners (oftewel: kerngroep 

Groengordel) een nieuw beheerplan 

opgesteld voor de groengordel. Deze 

geldt voor 2020 tot 2030. Belangrijk om 

goed door te nemen voor iedereen die wil 

weten wat er komende jaren in de 

groengordel gaat gebeuren. 

 

De informatieavonden zijn wegens corona 

helaas geschrapt, maar iedereen kan 

vragen indienen via de site van de 

gemeente. Je kan het concept beheerplan 

downloaden op de site van de gemeente. 

Eventuele vragen of opmerkingen kun 

je hier achterlaten voor de werkgroep. Dit 

kan nog tot 18 november.  
 

 



4

 

Geef je mening: extra 

verkeersdrempels Noordewierweg 

Onze samenwerkingspartner Werkgroep 

Noordewierweg Verbindt wil graag weten 

wat Soesterkwartierders vinden van het 

plan om voorlopig twee drempels neer te 

leggen op de Noordewierweg. 

 

De werkgroep zet zich in voor een 

volledige herinrichting van de 

Noordewierweg. Met meer groen en een 

aantrekkelijker winkelgebied hopen zij dat 

onveilig en hard rijden door de straat 

onmogelijk wordt gemaakt. Het kost 

echter heel wat tijd om dit te realiseren.  

 

Om toch ook nu al wat aan de onveiligheid 

van de Noordewierweg te doen, stelt de 

gemeente voor om dit jaar nog twee extra 

verkeersdrempels aan te leggen. De 

bewonersgroep wil pas een beslissing 

maken als ze zoveel mogelijk bewoners 

hebben gehoord. Lees meer over deze 

plannen en laat je horen  
 

 

 

Buijtelaar beantwoordt vragen over plan nieuwe ontsluitingsweg 

Voor de zomer hebben we iedereen gevraagd om mee te denken over vragen die we de 

gemeente wilden stellen over de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg. Het werd een 

behoorlijke lijst en het duurde even voordat de gemeente antwoord had. Ondertussen 

hebben we een mail ontvangen van wethouder Hans Buijtelaar. Omdat er veel mensen 

betrokken waren bij het verzamelen van vragen, willen we deze antwoorden graag met 

jullie delen. 

Bekijk de brief en de download met alle vragen en antwoorden  
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Vragen over de monumentale 

kastanjeboom 

Een aantal bewoners van de Rivierenwijk 

heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van 

de monumentale boom in de groengordel 

en als ludieke actie een sjaal voor de 

zieke boom gebreid. Ondertussen heeft 

Harun Keskin van de PvdA naar 

aanleiding van dit bericht vragen gesteld 

aan het college over groenbehoud. De 

gemeente heeft bewoners in de buurt 

uitgenodigd voor een toelichtende 

gesprekken op 26 en 28 oktober.   
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