
Een goede raad 
voor de nieuwe raad
Tips vanuit de politieke huiskamer & kaartenactie

Bezoekers van het Eemhuis en inwoners van Amersfoort 

gaven antwoord op vragen die zijn gesteld op de touch-

screen tafel van het Keilab in de hal van het Eemhuis. 

Ook gaven zij tips via de kaartenactie in samenwerking 

met Amersfoort Kiest. De mensen die op zeepkist zijn 

gaan staan met een goede raad voor de nieuwe raad,  

zijn te vinden op www.amersfoortkiest.nl/?s=zeepkist



Bij welk verkeerspunt in Amersfoort voel jij je 
als voetganger, fietser of automobilist onveilig?

• 40x De rotonde bij het Eemplein (#gevaarlijk, teveel verkeer, teveel kruisend en afslaand verkeer) 

• 4x Bij winkelcentrum schothorst. Daar zijn geen stoplichten of iets anders.

• 4x Rotonde bij Kersenbaan/”Roethof”

• 4x Kruispunt bij de natuurwinkel. Auto’s rijdden door rood en het is superdruk!

• 3x Kruising stationplein / Kon.  Wilhelminalaan, Zeebrapad oversteek bij het station.

• 2x Noorderwierweg, auto’s rijden door rood terwijl kinderen oversteken

• Noordewierweg bij bomenbuurt;  hier wordt vaak keihard gereden en op de hoeken vd straat staan auto’s  

geparkeerd op de stoep en dubbelgeparkeerd op de rijbaan. En dat elke dag. 

• Bij het julianaplein

• Kruising Van Randwijcklaan, Ellelaan (bij de tango) 

• Alle rotondes met tweerichting fietsverkeer

• De kruising voor het stadhuis. 

• Zangvogelweg, daar wordt af en toe idioot hard gereden. 

• Oversteken leusderweg thv Daltonstraat en thv v Stolbergpark

• Leusderweg, autos rijden te hard.

• Kruising baladelaan/paladijnenweg

• Fietspad bij bussluis baladelaan & rotonde bij eemplein

• De zevenhuizerstraat

• Bij elk verkeerspunt

• Oversteek schothorsterlaan bij bovenkruier

• Bij veel rotonden zijn de verkeersregels onduidelijk en/of verschillend. 

• Rotonde einde Vermeerstraat

• Veel oversteekpunten bij Noorderwierweg.  Zo triest dat dit zo is en de wijk voor kinderen een scheuring kent.  

Een fysieke hindernis voor wijkintegratie.

• Alle rotondes waarbij fietsers van twee richtingen kunen komen.

• Fiets oversteek oprit A28 ri Zwolle. Licht is te kort groen om veilig over te steken met fiets,  laat staan lopend! 

• Bloemendaalsestraat/meridiaantunnel/van galenstraat

• Kruispunt bij udine flat, Hogeweg

• Kruispunt bij de Hogeweg als fietser

• Heilegenbergerweg pauwstraat

• Bochtje in het fietspad als je vanaf de brug bij de koppelpoort naar het eemhuis gaat

• Masker met Laan naar Emiclaer,  en oversteek naar pelikaan

• Fietstersstoplicht Hendrik van Viandenstraat met Stadsring;  het licht om de Stadsring  over te steken is groen maar 

dat om de parallelweg over te steken niet,  je wordt (door andere fietsers) bijna gedwongen door rood te fietsen. 

• Het zebrapad op de Kattenbroekerweg

• Vanuit koppelpoort ri.  Bibliotheek,  het Eemplein op, er is maar 1 opritje voor kinderen. Kan dan botsen met  

snelrijdende fietsers.

• Fietsoversteek tussen de snouckaartlaan en de utrechtseweg.

• Utrechtse weg!!!!!!!!!! 

• Fietspad langs de stadsring aan de kant van de plus supermarkt tot de Hendrik van Viandenstraat;  hier elke ochtend 

horden tegenliggers ook op bromers met grote snelheid.

• Op het kruispunt bij hockeyclub AMHC.
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Als er plannen zijn voor een nieuw museum in Amersfoort, 
wat voor museum moet dit dan volgens jou zijn?

• 15x Game/computers/ict 

• 7x Dieren/Bedreigde diersoorten/Dierentuin

• 7x Paarden mueum

• 6x Nemo 2. 0. Met testen en proefjes

• 4x Over de 2e wereldoorlog

• 4x Techniek en toekomst

• 3x Een belevenis museum, met veel dingen om te doen en aan te raken. 

• 3x Toon Tieland museum, de kunstenaar van Amersfoort

• 2x Amersfoortse kunstenaars die hun werk kunnen presenteren

• 2x Social media, internet

• 2x Een Virtual Reality museum

• 2x Museum met beeldende kunst + fotografie + moderne kunst

• 2x Legomuseum

• 2x Een muziekmuseum met alle stijlen

• 2x Design museum

• 2x Een wassenbeeldenmuseum

• 2x Een museum dat de verschillende generaties weergeeft en hoe ze verbonden zijn met elkaar. 

• Een cultuurhistorisch museum over Amersfoort, de Amersfoortcollectie die nu in Flehite staat moet er in en daar-

naast de complete historie t/m de moderne tijd. 

• Moderne tijd

• Over een robot

• Met mooie foto’s! 

• Spiritualiteit,  zekfontwikkeling

• Watermuseum,  dat is leuk voor kids

• Theater/musical museum 

• Voor en door kinderen

• Heelal

• Speelgoed, modelautos etc. 

• Zeepaardjes museum in aquarium

• Een poep museum

• Koekjesmuseum

• Filosofie

• Formule 1 museum

• Vormgeving & styling museum

• Een museum over durzaamheid en energietransitie

• Milieu, wat vervuilt en wat niet? 

• Een museum over oprechte ontmoetingen tussen mensen of leven

• Het Nationaal Komedie Museum (NKM) 

• Het spoorwegmuseum

• Museum voor alle generaties

• Media

• Sprookjesmuseum (adhv Joris en de draak) 

• Kleurenmuseum (adhv Mondriaan) 
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Waar in Amersfoort mogen ze van jou de hoogte 
(vanaf ongeveer 10 verdiepingen) in bouwen?

• 17x Nergens (We mogen ons best onderscheiden van de vier grote Randsteden.) (Gewoon niet doen, want het is 

nergens voor nodig.) (Want dit heeft invloed op het stadsklimaat ivm stralingsreflectie tussen hogen gebouwen en 

het albedoeffect.) (Maar wel parken.) (Nooit bouwen ten kosten van de natuur!!!)

• 3x Overal (Goed de ruimte gebruiken.) (Als het maar bij de rest van de bouwstijl past.) 

• 3x In het centrum

• 3x Vathorts

• 3x Isselt

• 2x Eemplein

• 2x Terrein Lichtenberg

• 2x Van mij mag het overal als er natuur overblijft en het er niet lelijk uitziet

• 2x Buiten het centrum en zeker niet in de zichtlijnen naar de OLV-toren. 

• Nieuwland

• Niet op de Wagenwerkplaats! 

• Langs de Snouckaertlaan. 

• In de stad

• Ten noorden van het station

• Waar al hoge gebouwen staan.         

• Waar het gemeentehuis staat

• Brakliggend gebied naast station

• Langs de Hogeweg voor Amerena

• Op lelijke gebouwen die er al staan. 

• Op plekken waar eigenlijk lelijke gebouwen gebouwd zouden worden

• Wel als je nog lekker kan spelen 

• Als niemand er last van heeft. 

• Ergens anders dan in amersfoort

• Als iedereen het goed vindt. 

• Liefst nergens. In ieder geval niet aan zuidzijde van moestuin duurzame woongroepen. 

• Bij het station

• Kattenbroek

• Toneeltoren

• Zeker niet langs de haven. Daar is alles max 4 hoog. Helaas gaat het wel gebeuren. 

• Het zal me een ....  wezen ; -) 

• Rotonde bij de Guido

• Op een plek met vrij uitzicht op de stad of buitengebied. 

• Op en rondom het ROVA terrein. 
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Waar moet de nieuwe gemeenteraad (meer) aandacht  
aan besteden?

• 9x Meer letten op het milieu (dat er niet teveel afval inkomt).  

En meer doen aan de bescherming voor dieren in het wild. 

• 9x Aan de (arme) kinderen in Amersfoort. bv meer speeltuinen.

• 4x Meer sociale huurwoningen voor starters.

• 4x Onderhoud van bomen, planten en natuur

• Aan nieuwe manieren om mensen bij besluitvorming te betrekken

• De gemeenteraad (dus alle partijen) moet serieus werk maken van een experiment met een gelote burgerraad.  

Dit is een superkans om mensen te betrekken bij bestuur van de stad!

• Aan privacy/betere beveiliging gegevens burgers

• Behoud van De War!

• Meer geld aan de bibliotheek voor leuke boeken

• Kinderen in achterstandssituaties, bijv. door extra scholing via Zomerschool

• Ontmoeting

• Moderne technologie

• Meer MEDELEVEN van de Sociale Dienst alsook MEDEWERKING!

• Mensen snel aan een woning helpen die in nood zitten!

• Aan woningen

• Ontmoeting tussen oud en jong

• asielzoekers kinderen helpen aan een fijne huis

• Milieuverontreinigende scooters van de weg halen, subsidie voor elektrische scooters.

• Geen geld naar miljoenen kostende projecten die geen oplossing bieden maar problemen vergroten,  

zoals de westelijke ontsluiting!

• Ontmoetingen op plaatsen waar jeugd is.

• Aan het klimaat, en dat technologie niet controle over ons gaat krijgen

• Duurzaamheid: duurzaam vervoer, duurzame energie, circulaire economie... 

wees als Amersfoort koploper als stad in de groene economie! Dat heeft de toekomst.
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Wat moeten de bewoners en gemeente van Amersfoort 
doen om van Amersfoort een betere stad te maken.

• 10x Afval netjes weggooien in prullenbakken i.p.v. op straat. 

• 4x Vooral meer natuur en meer speeltuinen voor kinderen! 

• 2x Elke dag 1 iemand vrolijk hallo zeggen op straat :)

• 2x Iedere dag minimaal 1 complimentje aan iemand geven die je niet kent. 

• Heel veel milieu onvriendelijke fabrieken moeten weg

• Minder roken op plekken met kinderen

• Weer voor de buren zorgen en weer gastvrij worden.

• In vathorst meer dingen om te doen voor kinderen van ongeveer 12 tot 18 jaar

• Hou je handen thuis!

• De stad opruimen

• Minder auto’s, meer voor verveelde jongeren, meer echte cultuur en kennis uit eigen stad halen!!!

• Vaker samen eten in een park of plein. Neem je eten mee en deel het met elkaar.

• Gewoon ademen, en je “behoorlijk” gedragen!

• Ik vind het al een superleuke stad!

• Meer natuur en bos meer activiteiten voor jongeren en leuke dingen doen in de stad.

• Meer natuur om te lopen enz.

• Meer restaurantjes en terrasjes

• Weer een plek maken waar je legaal kan graffit’en.

• Elkaar helpen

• Zoveel mogelijk groen planten in, rondom en op huizen

• Licht aan doen op de fiets

• Auto’s m.n. in het Soesterkwartier (nergens en wijk gezien waar dit zo veel gebeurt en ook niet beboet) op straat  

en niet op de stoep parkeren.
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Tips via de kaartenactie

Milieu
• Houtkachelbestrijding

• Statiegeld op blikjes en kleine flesjes

• Meer duurzaamheid (2x) – schakel de stad in

• Winkels verbieden tijdens koude dagen deuren open te zetten (verordening)

• Zonnepanelen in het centrum toestaan

• Behoud van groen in Amersfoort (6x) – geen woonwijk midden in het bos

• Meer groen (7x) in bebouwde wijken (2x) – ook op privé terreinen (1x)

• Herplant bomen (2x) bv langs de ring ipv zielige kastanje

• Zorg voor schonere stadslucht (4x)

• Wek duurzame energie op in de stad (3x)

• Duurzame woningen (2x)

• Zonnepanelen op grote nieuwbouw projecten verplichten

• Omgekeerd afval inzamelen

• Stimuleer ont-tegelen voortuinen

• Dieselmotoren de stad uit

• Geen westelijke rondweg (2x)

• Meer inzetten voor dieren in de omgeving.

Fietsen, verkeer & veiligheid
• (Nog) betere fietsvoorzieningen 

• Modernisering fietsenstalling

• Meer milieuzones voor autoverkeer

• Een verbod op roundup onkruidbestrijdingsmiddel en andere pesticiden (2x)

• e-bikes / brommers in de stad bevorderen (2x)

• (Diesel)brommers weg/ ontmoedigen (3x)

• De Kamp autovrij

• Pak parkeerproblemen in wijken aan

• Geen auto’s langs de grachten

• Auto de binnenstad uit

• Minder auto’s, meer fietsen en wandelen (3x)

• Veilige wegen

• Hervorming banksysteem

• Zorg voor een verkeersveiliger eemplein-nieuwe poort

• Goed openbaar vervoer (2x) gratis (1x)

• Geen vrachtauto’s overdag op de leusderweg

• Goede fietspaden (leusderweg)

• Verminderen van de overlast rondom de bestaande coffeeshops. 

• Meer coffeeshops zodat aanloop omlaag gaat van de bestaande. 

• Handhaving versterken tav op de stoep geparkeerde autos.

• Beperk overlast. ‘Hangjonger-/ouder’ bij Supermarkten.

• Handhaving verkeersregels: Automobielen te hard rijden! Fietsers verlichten
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Een schone stad
•  Meer afvalbakken 

• Hondenpoep opruimen (2x) 

• Grofvuil/troep bij de containers eerder opruimen (camera’s?) 

• Rattenbestrijding

• Knap het operaplein op (is verpaupert)

• Dat er openbare, gratis schone toiletten komen

Sociaal
• Betere waardering voor mantelzorgers (2x) (huidige compliment is een aanfluiting)

• Meer ondersteuning voor mantelzorgers – hulp ongeacht wmo indicatie bereikbaar maken

• Buurthuizen in alle wijken (2x)

• Wijkcentrum in Liendert

• Meer buurthuizen voor ouderen

• Verdeel multiculturele ondersteuning beter onder alle wijken

• Maak de Berg en Leusderkwartier minder wit (neem een voorbeeld aan Liendert)

• Een stadspas voor minima

• Een sociale winkel, naast de voedselbank, waar mensen zelf boodschappen kunnen doen

• 16-urige werkweken voor langdurig werkelozen

• Zorg voor nakomen beloftes aangaande speeltuin op de Boskamp (Hoogland)

• Ondersteuning senioren in de digitale samenleving

• Meer taalles voor buitenlanders

• Goede opvang voor vluchtelingen

• Een gelijke behandeling voor elke inwoner

• Dat we serieus genomen worden door de sociale dienst  en niet als profiteurs, wanneer wij werkloos zijn,  

dat we ook iets concreets aangeboden krijgen zonder gebabbel.

• Heel belangrijk dat mensen op straat gelijk behandeld worden en niet gediscrimineerd door de stadswachters.  

Die mensen geven waarschuwingen aan allochtonen als die op hun fiets rijden wanneer autochtonen dezelfde  

dingen doen ook.

• Meer kleurrijkheid en een/respecteren elkaars verschillen 

• Meer contact tussen etnische en/of culturele groepen. Dit via ontmoetingen op de bibliotheek of in buurthuizen met 

eten of in der speelplaatsen. 

• Dat alle informatie voor die laaggeletterde zijn. Ook duidelijk en begrijpbaar is bij uwb gemeenteraad, woningbouw, enz. 

• Dat er aandacht + geld blijft voor de laaggeletterden in de stad

• Dat er meer geïnvesteerd wordt in de preventie van het betrekken van kwetsbare jongeren bij drugshandel

• Armoedebestrijding bij kinderen

Gezondheidszorg
• Minder administratie in de gezondheidszorg

• Meer duurzaamheid in de gezondheidszorg
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Woningbouw
• Maak tiny houses mogelijk

• Betaalbaar wonen (2x) – ook voor jongeren

• (Om-)bouw van genoeg woningen met een red. lage huur voor mensen met een (zeer) klein inkomen en voor de 

mensen die dakloos zijn! 

• Betaalbare huisvesting voor jongeren en studenten. Mijn zoon hopt al 4 jaar van hot naar her en moet nog 7 jaar 

wachten! Hij is nu 21. 

• Groenlinks niet in de hoogte gaan bouwen de leegbouw kantoren kunnen nog heel wat mensen terecht. 

• In de Nieuwe Stad geen hoogbouw ook geen hoge accenten. 

• Bouwgrond voor tiny-houses

• meer betaalbare woningen bouwen. 

• Sociale woningbouw. (Woon) bestemming leegstaande kantoorpanden; groen. Senioren woningen. 

• Illegale verbouwingen. Waar ligt de ‘rooilijn’? Hoeveel keer kan man deze lijn overschrijden?

• Dat er sneller een sociale huurwoning beschikbaar is en onze kinderen (23 en26) ook eens zelfstandig kunnen gaan 

wonen!

• Betere isolatie van de oude 50 er jaren huizen of misschien sociale nieuwbouw (=beter) bij het centrum

• Geen hoogbouw aan de Eem  

• Meer ruimte om te bouwen voor CPO’s.

Sport
• Meer sport activiteiten voor jongeren

• Meer leuke activiteiten voor ouderen en jongeren – zorgt voor vitaliteit

• Trimtoestellen in het stadspark

Rest
• Een terras  en meer groen bij de WAR en aan de Eem.  

• Minder digitaal wensdenken

• Minder discriminatie door politie

• Lagere afvalkosten

• Internet/wifi nog niet goed geregeld in deze stad! 

• Dat de ‘Karseboom’ verplaatst wordt naar de ‘Isselt’

• Kindvriendelijke horeca. M.n. restaurants 

• Meer steun vanuit de gemeente voor filmtheater de Lieve Vrouw

• Een goed stadsmuseum (Flehite)

• Bij renovatie JVO gymnasium moet het torentje behouden worden. 

• Goed voor de oude stad/monumenten zorgen

• Meer aantrekkelijk maken voor beginnende 25 ers op gebied van sport, ontmoetingsplekken en woningen  

Complimenten
• Mooi park op terrein Elisabeth ziekenhuis

• Groen wordt goed onderhouden

• Ik dank u allen voor deze belangstelling en ik respecteer dit land en de mensen in dit land voor deze economische 

groei en wetenschap, en ik wens u veel succes. Syriër zonder thuisland
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