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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij laat ik u weten vandaag af te treden als wethouder voor de gemeente 
Amersfoort. Destijds stapte ik in deze functie vanwege het belang voor de stad. Nu na 
elf jaar stap ik uit deze functie vanwege datzelfde belang: de goede bestuurbaarheid 
van Amersfoort en de daarvoor noodzakelijke politieke stabiliteit. 
 
In mei 2010 werd ik wethouder voor deze prachtige gemeente. Mijn belangrijkste 
drijfveer was om Amersfoort nu maar ook voor de volgende generaties een leefbare en 
aantrekkelijke plek te laten zijn voor al haar inwoners. De stad is in deze periode 
gegroeid met circa 13.000 inwoners. Die toename vraagt om heldere keuzes in de 
ruimte voor wonen, werken, groen, voorzieningen en infra. Hier heb ik aan 
bijgedragen, ook als die keuzes moeilijk waren. Ik voel mij, ondanks een vertrek dat 
enkele maanden eerder is dan ik mij had voorgenomen, dankbaar dat ik aan wezenlijke 
verbeteringen voor de huidige en toekomstige inwoners van onze stad heb mogen 
werken. 
 
Gedurende 11 jaar heb ik samen met collega’s, ontwikkelaars, het OBV en uw raad 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Vathorst, waarbij in mijn periode bijna 4.000 
woningen zijn opgeleverd. Straks komen daar voor Bovenduist en Kop van Isselt nog 
eens duizenden woningen bij. Hiermee kunnen mensen van een wachtlijst af en worden 
er voor al die inwoners een nieuw thuis en een fijne leefomgeving gecreëerd. Als je de 
eer hebt gehad om daaraan mee te mogen werken, wordt de pijn verzacht van het 
afscheid als wethouder. 
 
Dankbaar ben ik ook voor wat we samen op het gebied van sport hebben kunnen 
neerzetten. In 2020 is Amersfoort gekozen tot de meest sportieve stad van Nederland. 
Dat is niet een uitkomst die zo maar ontstaat. Deze prestatie voor de stad is het gevolg 
van hard werken door verenigingen, de vele vrijwilligers, een gemeentebestuur en allen 
die de waarde zien van een gezonde levensstijl. Met alle partijen in de stad, zoals de 
ASF en SRO, die samen iedereen het plezier van sporten en bewegen gunnen, is hard 
gewerkt aan een toegankelijk aanbod in kwalitatief goede sportaccommodaties, zoals 
Amerena. Daar ben ik trots op. 
 
Als portefeuillehouder mobiliteit heb ik sinds 2010 gewerkt aan verbetering van onze 
bereikbaarheid. Naast veel maatregelen voor de fiets en de invoering van de autoluwe 
binnenstad, ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de aanleg van de Westelijke 
Ontsluiting. Een project met een scherp maatschappelijk profiel. In dat project blijkt 
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de uitvoering van de democratisch genomen besluiten door uw gemeenteraad, lastig 
realiseerbaar. De aanbesteding kent een forse tegenslag en heeft geleid tot frictie in 
de coalitieverhoudingen. De situatie is lastig maar dat is in onze stad niet hetzelfde als 
onoplosbaar. Het vergt wel de politieke wil en het vermogen om de teleurstelling over 
de ontstane situatie om te zetten in de bereidheid om naar oplossingen te kijken. Ik 
hoop dat mijn vertrek die bereidheid mogelijk maakt. Door nu zelf opzij te stappen, wil 
ik ruimte creëren zodat de blik weer naar voren gericht kan worden. 
 
Terugkijkend op mijn periode als wethouder wil ik uw gemeenteraad, griffie en mijn 
collega-bestuurders danken voor de samenwerking in de afgelopen elf jaren.  
Uiteraard een woord van dank aan het toegewijde team van ambtenaren zonder wie je 
als wethouder geen resultaat kunt boeken. Tenslotte bedank ik Maarten, Kees, 
Daniëlle, Manfred en al mijn andere partijgenoten voor de onvoorwaardelijke steun die 
ik heb ontvangen. 
 
Ik wens u allen veel gezondheid en wijsheid toe, voor uzelf en onze stad.  
 
 
 
Hans Buijtelaar 
 


