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Groenvisie: vóór en mèt de stad 
Groen is wat ons allemaal bindt, waar we ook wonen, 
werken of leven. In januari heeft de raad een motie 
aangenomen om de Groenvisie samen met de stad op 
te stellen. We hebben van harte onze steun gegeven 
want we vinden het belangrijk dat inwoners betrokken 
zijn bij de invulling van de openbare ruimte. Het is 
onze openbare ruimte en zijn er samen 
verantwoordelijk voor. Het past ook bij deze tijd van 
burgerinitiatieven en toenemende invloed van de 
burger. 

Op vrijdag 30 maart was de boeiende 
startbijeenkomst voor de groenvisie.  Ik ben 
enthousiast over dit initiatief maar vind het ook 
spannend. Voor het eerst is de raad in het volledige 
proces betrokken. De kaders worden 3 maart door de 
raad vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat  het 
bijdraagt aan het behoud en de positieve ontwikkeling 
van het groen in onze stad. Groen in de stad wordt 
steeds belangrijker. We herinneren ons allemaal de 
hoosbuien van afgelopen zomer. Het water kon 
nergens heen. En hoe belangrijk is het dan dat er 
voldoende waterberging en groen in de stad is. We 
willen geen verstening van de stad, maar een 
duurzaam en evenwichtig groenbeleid voor onze stad. 
Voor nu en in de toekomst. Wilt u ook betrokken zijn 
bij de groenvisie? Voor meer informatie 
www.groenvisieamersfoort.nl 
Femke van de Kolk, raadslid 
f.vandekolk@amersfoort.nl 
 

Stevige bezuinigingen 
Amersfoort staat onder preventief toezicht van de 
provincie. Dat betekent dat alle uitgaven langs de 
provincie moeten, dat we onze coalitieambities niet 
mogen uitvoeren en er geen incidentele subsidies 
worden betaald. We hebben dit deels aan onszelf te 

danken.   
We hadden een aantal structurele 

bezuinigingen incidenteel ingevuld, omdat we een 
kerntakendiscussie wilden voeren in 2015. De  
uitkomsten van deze discussie zouden bepalen hoe we 
de structurele bezuinigingen goed zouden invullen. 
Maar omdat de begroting daarom structureel niet 
sluitend was, kreeg de provincie het recht om ons 
onder preventief toezicht te stellen.  

Dat is gebeurd en nu is de hele 
kerntakendiscussie zelfs van de baan, want dat kost 
teveel tijd. Omdat we van de provincie vanuit het 
zwartste scenario moeten werken, zullen we 
structureel 19 miljoen euro moeten bezuinigen. Om 
de gemeenteraad en stad de kans te geven om hierin 
te kiezen, stelt het college voor om voor 25 miljoen 
euro bezuinigingsvoorstellen te doen en voor 9 
miljoen verhoging van de tarieven en de lasten. Deze 
voorstellen zullen begin april bekend worden. 
Vervolgens krijgen we nog tot 2 juni de tijd om samen 
met de stad te beslissen welke keuzes we hierin 
maken. 

Naar onze mening heeft de provincie een jaar 
te laat ingegrepen. Want vorig jaar was de situatie 
penibeler. Maar de provincie heeft ook gelijk: we 
hebben financiële problemen, we zijn 
bezuinigingsmoe en onze begroting moet 
transparanter. Het is jammer dat ons idee om eerst 
een kerntakendiscussie te voeren en dan pas 
zorgvuldig te bezuinigen niet tot uitvoering gebracht 
kan worden. Nu moeten we zo snel aan de slag, dat 
we bang zijn voor ondoordachte bezuinigingen. We 
hopen dat u met ons mee wilt denken. 
Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter 
sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl 

 
 

http://www.groenvisieamersfoort.nl/
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Zwembad in Vathorst 

Tijdens de verkiezingscampagne heb ik het zwembad 
in Vathorst weer op de agenda gezet. Dit zwembad 
was bij de start van de wijk al beloofd aan de nieuwe 
bewoners, maar verdween door de keuze voor 
hockeyvelden en door de financiële problemen met de 
grond in Vathorst. Dit betekent dat als je geen lid bent 
van een sportvereniging, er bijna geen mogelijkheden 
zijn in Amersfoort-Noord om te sporten. De 
sportfaciliteiten in Amersfoort zijn gericht op topsport 
of breedtesport maar gewoon lekker zwemmen is in 
onze stad nauwelijks mogelijk.  
 Daarom maakt de ChristenUnie zich hard 
voor een zwembad in Vathorst. Dat is opgepikt door 
de wethouder die heeft geprobeerd om een 
overeenkomst te sluiten met Nijkerk. Zij zijn ook bezig 
met een nieuw zwembad als vervanging van twee 
oude baden. Deze onderhandelingen zijn op niets 
uitgelopen. Intussen is men in gesprek met een 
particuliere zwembadexploitant. Om deze gesprekken 
te ondersteunen en te laten zien dat dit een zeer 
breed gedeelde wens, zijn we een Facebookactie 
gestart: de pagina Zwembad Vathorst heeft inmiddels 
meer dan 700 likes. Ik ben geïnterviewd door het AD 
en door Keistad TV en kinderen van Bzzzonder hebben 
een filmpje met me opgenomen. Ook op straat krijg ik 
veel bijval voor dit initiatief.  
 En is dit en typisch ChristenUnie punt? 
Jazeker, want we willen dat ieder kind kan bewegen, 
ook als je niet op een sportvereniging wilt of kunt. De 
plek voor gezinnen is dan een zwembad! 
Ron van der Spoel, raadslid 
plr.vanderspoel@amersfoort.nl 

 
Eenrichtingsverkeer rondom 
Kersenbaan van de baan 
Leefbaarheid, milieu, draagvlak, verkeersveiligheid en 
doorstroming zijn voor de ChristenUnie van groot 
belang als het gaat om verkeer. Momenteel wordt er 
volop gewerkt aan de Kersenbaan. Deze (deels) 
nieuwe weg zal het centrum rechtstreeks met de A28 
verbinden. Deze nieuwe weg heeft ook gevolgen voor 
de verkeersstromen in de wijken eromheen. Na een 
lang en intensief participatietraject was in 2008 

gekozen voor een ingewikkeld systeem met 
eenrichtings-verkeer in het Vermeerkwartier- en 
Leusderkwartier. De ChristenUnie had destijds gepleit 
om vooralsnog te wachten met het invoeren van 
eenrichtingsverkeer. 

Begin 2014 hebben wij het onderwerp 
opnieuw op de politieke agenda gezet en gevraagd om 
een nieuw onderzoek. Uit dit onderzoek komt een 
variant zonder eenrichtingsverkeer als beste uit de bus. 
Over het geheel ligt er nu een plan dat werkbaar is én 
op een breed draagvlak kan rekenen. In enkele straten 
verwachten bewoners nog overlast. In overleg met 
hen wordt gekeken naar passende maatregelen.  

De ChristenUnie wil dat de komende jaren de 
daadwerkelijke verkeersituatie en de veiligheid van 
fietsers en voetgangers goed gevolgd wordt en 
misschien aanvullende maatregelen te nemen. Op 3 
maart neemt de raad een besluit.  
Gert Hunink, raadslid 
gh.hunink@amersfoort.nl 

 
Afval = grondstof 
Wat we moeten doen met ons afval houdt de 
gemoederen in Amersfoort bezig. Over twee dingen 
zijn wij het in de gemeenteraad eens: 
 
1. Afval = grondstof 
Dat houdt in dat we radicaal anders naar ‘afval’ 
moeten kijken. Veel van wat we weggooien is 
(her)bruikbaar en waardevol.  
 
2. Waar wij naar toe willen 
De ambitie is 70% hergebruik in 2020 en een ‘afvalloze 
stad’ in 2030. In 2013 was dit in Amersfoort 51%. Dus 
moet er nog wel wat gebeuren en dat gaat niet vanzelf. 
De discussie gaat vooral over het hóe. Een 
meerderheid, waaronder de ChristenUnie, wil met 
name inzetten op ‘omgekeerd inzamelen’. Concreet 
betekent dit dat de grijze container voor plastic 
gebruikt gaat worden (en bij voorkeur ook voor 
metalen en drinkkartonnen). De ervaring leert dat er 
dan een klein deel ‘restafval’ overblijft. Voor het 
restafval komen er dan ondergrondse containers op 
maximaal 150 meter afstand. Dit wordt verder getest 
op enkele plekken in de stad. Dit proces blijven we 
kritisch volgen.  
 Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de 
schepping. Samen kunnen we voedselverspilling 
tegengaan en ons steentje bijdragen door afval goed 
te scheiden. 
Gert Hunink, raadslid 
gh.hunink@amersfoort.nl 
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