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Voorwoord	
 
Geachte inwoner, beste keientrekker,  
 
Het zijn bijzondere tijden door corona.  
De afgelopen twee jaar hebben dan ook 
veel van onze stad gevraagd. Ik ben trots op 
de veerkracht die de inwoners en bedrijven 
in onze stad en dorpen hebben laten zien. 
D66 Amersfoort heeft in het college en in 
de raad hard gewerkt om de gevolgen van 
de coronacrisis te verzachten. We hebben 
de afgelopen vier jaar met twee wethouders 
en vijf raadsleden ervoor gezorgd dat veel 
zaken vlot zijn getrokken en op orde zijn 
gebracht. Ik zie iedere dag hoe onze 
inwoners daarvan de vruchten plukken. 

Door ons beleid hebben we als stad, ondanks de crisis, niet hoeven in te 
leveren op ons voorzieningenniveau. Dat is een prestatie waar ik trots op 
ben. De werkgelegenheid groeit inmiddels hard in alle sectoren. Nieuwe 
ondernemende initiatieven laten onze stad bloeien en bruisen.  
 
Het is geen tijd om achterover te leunen. Daarvoor verandert er te veel 
tegelijkertijd. Door de inzet van nieuwe technologieën ontstaan 
mogelijkheden die vroeger ondenkbaar waren. D66 Amersfoort wil de stad 
toekomstbestendig maken door slim, sociaal-liberaal en groen beleid dat 
enorm veel economische kansen biedt. Een stad die veilig is voor iedereen, 
met een goede sociale structuur, en met ruimte voor ieders ontplooiing en 
ontwikkeling. Wij staan voor een Leven Lang Leren, met voor iedereen 
kansen op de arbeidsmarkt.  
 
Onze partij wil bereiken dat Amersfoort snel minder afhankelijk wordt van 
fossiele brandstoffen. Dus zetten we maximaal in op duurzame energie die, 
naast minder CO2-uitstoot, ook zorgt voor schonere lucht.  
D66 Amersfoort wil betaalbare huur- en koopwoningen voor starters 
realiseren. Daarmee moeten we vaart maken nu Amersfoort als magneet 
werkt op mensen die zich vanuit de randstad hier willen vestigen, met 
stijgende huizenprijzen als gevolg. D66 Amersfoort staat voor een stad die 
je met elkaar maakt en waarin de inwoners centraal staan. Om dat te 
bereiken willen wij onze inwoners niet alleen beter informeren over wat de 
gemeente van plan is, maar hen ook actief betrekken bij de totstandkoming 
van beleid. Daarom willen we experimenteren met een burgerraad die de 
raadsleden scherp houdt om tot een afgewogen oordeel te komen.  
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Ik wil samen met de andere kandidaat-raadsleden van D66 Amersfoort 
zorgen dat iedereen écht meetelt in onze stad. Voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022, gaan wij daarom op pad met de woorden:  

 
‘De bruisende stad voor ons allemaal’  

 
Dit zijn woorden waar ik erg aan hecht. Dat het krijgen van kansen én deze 
grijpen erg belangrijk is, heb ik zelf ondervonden toen ik via het VMBO 
mocht doorstomen naar eerst het HBO en vervolgens de universiteit. Ik ben 
ervan overtuigd dat een ieder de kans moet krijgen om zijn of haar talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Naast individuele kansen, zijn er ook voor 
de stad Amersfoort veel kansen. Kansen voor ondernemers in onze 
snelgroeiende stad. Kansen voor de culturele sector en kansen om met 
elkaar een keigoede stad te realiseren. 
 
Ik word erg blij van de mensen waarmee ik op pad mag gaan om onze 
boodschap te verkondigen. D66 Amersfoort heeft een ideale mix op de lijst 
neergezet van kandidaatsraadsleden die veel kennis, ervaring, energie en 
positiviteit in huis hebben. Het is voor mij persoonlijk dan ook een voorrecht 
dat ik dit geweldige team voor de tweede keer mag aanvoeren.  
 
Ik hoop dat ons lokale D66-verkiezingsprogramma u aanspreekt en 
inspireert. Twijfel niet en spreek mijn collega’s en mijzelf aan wanneer u 
vragen of opmerkingen hebt. Dat kan altijd. U geeft ons daarmee de kans te 
luisteren en met u in gesprek te gaan. Wanneer u op 16 maart uw stem aan 
D66 geeft, kiest u voor een Amersfoort waarin gelijkwaardigheid, kansen 
voor iedereen en perspectief op een betere toekomst centraal staan. Met 
uw steun bouwen we aan de bruisende, groene stad die kansen biedt voor 
iedereen.  
 
Tyas Bijlholt 
Lijsttrekker D66 Amersfoort 
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1.	Amersfoort	voor	ons	allemaal	
 
D66 wil dat Amersfoort een stad is voor al haar inwoners. Voor geluk en 
welzijn hebben mensen een gezonde, groene en veilige leefomgeving 
nodig. En ook gelijkwaardige kansen door goed onderwijs en een leven lang 
ontwikkelen. We streven naar duurzame groei en willen ondernemerschap 
én eigen inzet belonen. Daarom zeggen wij: Laat iedereen vrij, maar 
niemand vallen.  
 
Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. De gemeente moet 
inwoners bijstaan waar dat nodig is en mogelijkheden geven om te kunnen 
groeien. Mensen verdienen kansen. Zodat een ieder een plek kan vinden in 
de maatschappij die past bij zijn of haar potentie. Daarom benadrukken wij 
het belang van werk, ondernemerschap en de waarde van vrijwilligerswerk. 
 
We willen zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning kunnen bieden in 
onze mooie stad. Daarom blijven we bouwen. We kiezen daarbij voor 
inbreiding met aandacht voor leefbaarheid en voor hoogbouw met groen 
rondom. Wij willen nooit onze gemeentegrenzen sluiten voor mensen die 
kansen zoeken in Amersfoort. Mensen die vanuit andere regio’s betaalbare 
woonruimte zoeken in Amersfoort zijn welkom.  
 
Het culturele en sportieve aanbod maakt Amersfoort een bruisende stad. 
Kunst, cultuur en sport helpt mensen om zichzelf te zijn en zichzelf te 
ontdekken, en het stimuleert onze economie. Wij willen een rijk aanbod aan 
sportclubs, sportevents, festivals, musea en amateurkunst behouden. Ook 
streven we ernaar dat cultuur en sport onderdeel is van iedere fase van het 
onderwijs. 
 

Vertrouwen	op	de	
eigen	kracht	van	
mensen		
 

Kunst,	cultuur	en	
sport	helpt	mensen	
om	zichzelf	te	zijn	en	
zichzelf	te	ontdekken 



 
 

8 

Wij kiezen voor een gezonde en groene stad. Voetgangers en fietsers 
krijgen voorrang. Door een combinatie van meer fietsen, minder auto’s en 
inzet van elektrische bussen kunnen we de gezondheid vergroten en de 
luchtkwaliteit verhogen. Wij kiezen voor 30 km per uur als snelheidslimiet 
voor auto’s. Daarmee maken we Amersfoort veiliger voor jong en oud.  
Daarnaast wil D66 dat er meer groene verbindingen komen door meer 
bomen en heggen, door groen op muren en platte daken. Dat versterkt de 
natuur en draagt bij aan schonere lucht.  
 
Wij staan voor een open en inclusieve stad. Discriminatie past daar niet bij. 
Daarom zijn we als D66 blij dat Amersfoort een Regenbooggemeente is én 
dat we een uitgebreide antidiscriminatie-agenda hebben vastgesteld. Toch is 
dat geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel 
racisme en genderongelijkheid zijn nog niet overwonnen. Artikel 1 van de 
grondwet zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensover-
tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.” Dit vinden we als D66 heel belangrijk. Samen zorgen we dat 
iedereen zichzelf kan zijn in onze stad.  
 
 

 	

Trots	op	Amersfoort	als	
Regenbooggemeente		
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2.	Een	leven	lang	ontwikkelen	
 
Van de basisschool, het voortgezet onderwijs, MBO tot HBO en 
universiteit; Amersfoort heeft een breed onderwijsaanbod dat een leven 
lang ontwikkelen en een gelijkwaardige start voor ieder kind mogelijk 
maakt. Daar zijn we trots op. Net als op het feit dat Amersfoort zich 
onderwijsstad van het jaar 2020 mag noemen. D66 wil Amersfoort verder 
positioneren als centrum voor leven lang ontwikkelen en wil daarbij de 
relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Daar profiteert 
uiteindelijk iedere inwoner van.  
 
Dit doen wij door te sturen op verdere uitbreiding van het onderwijsaanbod 
en te streven naar multifunctionele, toegankelijke onderwijsgebouwen. 
Hierbij benut Amersfoort de mogelijkheden die de centrale ligging van de 
stad biedt om meer aanbieders naar zich toe te trekken. Samen met de 
arbeidsmarkt van Amersfoort ondersteunen we studenten in het afronden 
van hun studie. Nu, met de gevolgen van corona, maar ook daarna. 
Stageaanbiedingen nemen we mee als subsidiecriterium, en we faciliteren 
evenementen waar onderwijsinstellingen en ondernemingen elkaar kunnen 
ontmoeten. 
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Amersfoort is de nationale onderwijsstad 2021-2022. 
- Versteviging van de ROC MBO Campus op De Hoef. 
- Laagdrempelige toegang tot jeugdhulp op scholen.   
- Beleidskader Inclusieve Stad, waarin onderwijs, zorg en sport 

nadrukkelijk onderling verbonden zijn, zodat er door meer preventie 
minder zorg nodig is.  

 
 
 

Streven	naar	
multifunctionele,	
toegankelijke	
onderwijsgebouwen 
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Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- Elk kind de kans om naar de basisschool in de eigen wijk te gaan, door 

een beperking op de vroeg-inschrijving voor basisscholen. 
- Elke school moet voldoende toegerust zijn om extra aandacht te 

besteden aan kinderen die dat nodig hebben, zoals met het ABC-
programma op de basisschool of huiswerkbegeleiding op het 
middelbaar onderwijs.  

- Gezinnen waar zowel kind als ouder taalproblemen hebben willen we 
met naschoolse activiteiten ondersteunen in taalontwikkeling. 

 
We investeren in gelijke kansen voor kinderen. Startmomenten en 
overgangsmomenten zijn daarbij cruciaal. D66 wil dat deze start en 
overgangsmomenten zo zijn ingericht dat ieder kind op de juiste plek terecht 
komt, waar hij of zij zijn of haar talenten kan ontwikkelen.  
 

2.1	Voorschool	
D66 vindt het belangrijk dat kinderen samen opgroeien en dat er al op jonge 
leeftijd oog is voor hun ontwikkeling, ook om te voorkomen dat kinderen 
een taalachterstand oplopen. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen 
ontwikkelachterstanden al voorkomen worden, zodat alle kinderen een 
eerlijke start maken op de basisschool. D66 wil daarom blijven investeren in 
voor- en vroegschoolse educatie en ABC’s. Bij de ABC’s werken onderwijs, 
kinderopvang en welzijn samen en organiseren zij activiteiten waarbij de 
jongste kinderen samen kunnen spelen en leren. 
 
Bij de start op de basisschool vindt D66 het belangrijk dat kinderen in de 
wijk samen naar school gaan. Daarvoor is voorinschrijving onwenselijk, het 
creëert ongelijkheid. In Nederland kunnen kinderen als ze drie jaar zijn, 
ingeschreven worden bij een basisschool. In de praktijk blijkt echter dat er 
scholen in Amersfoort zijn die werken met vooraanmeldingen. Wij vinden 
het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kans hebben om naar een 
basisschool naar keuze in hun eigen wijk te kunnen. 
 

2.2	Een	rijke	schooldag	
Een rijke schooldag biedt een dagvullend programma waarbij kinderen in de 
eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur en natuur. De school is 
ook een belangrijke plek voor kinderen om zich te ontwikkelen tot 
verantwoordelijke volwassenen. Hierbij hoort kennis over de democratie en 
over belangrijke thema’s als gezondheid, diversiteit en duurzaamheid. Dit 
vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale 
verenigingen, instellingen en organisaties. Als gemeente kun je deze partijen 
helpen en ondersteunen om dit te realiseren. We willen ons blijven inzetten 
voor een rijke schooldag door de ABC’s te ondersteunen en door ervoor te 
zorgen dat ieder kind in Amersfoort toegang heeft tot een bibliotheek in de 
buurt of op school. 

Belangrijk	dat	
kinderen	in	de	wijk	
samen	naar	school	
gaan 
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De overgang naar de middelbare school is een belangrijk moment in de 
schoolcarrière van een kind en een moment waarin ongelijkheid onbedoeld 
kan worden vergroot. Wij willen een warme overdracht tussen de 
basisschool en de middelbare school stimuleren.  
 
Ook stimuleren we brede brugklassen op de middelbare school waarin 
resultaten over een langere periode leidend zijn voor de uiteindelijke 
plaatsing van een kind. Door flexibiliteit te bieden in het volgen van 
onderwijs op passend niveau en door het bevorderen van doorstroom, 
helpen we elk kind om zich optimaal te ontwikkelen.  
 

Multifunctionele	onderwijsgebouwen	
D66 zet zich in voor een inspirerende studieomgeving voor scholieren en 
studenten. In multifunctionele en toegankelijke onderwijsgebouwen komen 
studenten in contact met de stad en toekomstige werkgevers. Het is een 
plek waar belangrijke stedelijke vraagstukken behandeld kunnen worden 
door inwoners, studenten, werknemers, overheid en het bedrijfsleven. De 
gemeente ziet de school als een leerecosysteem waarin door verschillende 
partijen kan worden samengewerkt aan maatschappelijke vraagstukken 
zoals duurzaamheid, diversiteit en zorg. Bijvoorbeeld in opdrachten en 
stages. Zo helpen studenten mee aan een sterke stad.  
 
In een frisse, comfortabele school kun je beter leren. De doordecentra-
lisatie zorgt ervoor dat scholen financieel verantwoordelijk zijn voor de 
schoolgebouwen, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun gebouwen 
inrichten voor de toekomst. We verwachten goed beheer van de scholen, 
met aandacht voor energiezuinigheid en een goed binnenklimaat. D66 is 
positief over de doordecentralisatie en de in overleg met de scholen 
gemaakte afspraken over investeringen in duurzaamheid.  
 

2.3	Onderwijs	is	ontmoeten	
We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien 
voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjesdenken als 
essentieel. D66 gaat door met het wegnemen van vooroordelen in de 
maatschappij. Daarbij zien we scholen als een belangrijke partner. D66 is 
van mening dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te kunnen 
zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 
verantwoorden. Groepen leerlingen (gesteund door een docent) die een 
GSA – Gender & Sexuality Alliance – hebben gestart moeten weten dat de 
gemeente achter hen staat. Een wethouder dient basis- en middelbare 
scholen dan ook aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-
acceptatie te bevorderen en biedt daarbij steun en begeleiding aan. D66 
Amersfoort staat voor gelijkheid van alle mensen. Amersfoort moet een stad 
zijn waarin elke inwoner zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.  

	

Elk	kind	helpen	om	
zich	optimaal	te	
ontwikkelen	 

Iedereen	moet	de	
vrijheid	hebben	om	
te	kunnen	zijn	wie	ze	
zijn	 
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2.4	Scholing	als	opstap	naar	werk	
De maatschappij verandert snel en dit heeft invloed op het hebben en 
houden van werk. Een duurzame arbeidsloopbaan vraagt om flexibiliteit. 
Elke Amersfoorter heeft andere aandacht nodig. Daarom zetten we 
specifiek in op de volgende activiteiten:  
 
- Jongeren die vastlopen in het onderwijs krijgen een programma 

aangeboden om weer een plek in het onderwijs te vinden. Daarbij 
werken onderwijs, leerplicht, wijkteams en eventueel jeugdhulp samen. 
Een kortere MBO- of verkorte HBO-opleiding in de vorm van een 
Associate Degree opleiding kan hierbij een oplossing zijn. 

- We wensen alle nieuwkomers en laaggeletterden een passend taaltraject 
toe, zodat talent niet verloren gaat. De gemeente speelt hier een rol in 
door meer regie te nemen op verschillende initiatieven zoals de 
Taalschool, het Taalhuis en verschillende particuliere taalinstituten. 

- De gemeente biedt uitkeringsgerechtigden waar nodig de ruimte voor 
kansrijk op- of omscholen als dit de baankansen verhoogt.  

- We zetten ons in voor betere matching en begeleiding naar onderwijs 
voor 55-plussers, en anderen die hier belang bij hebben, door het 
aanbieden van netwerkbijeenkomsten en loopbaanoriëntatie cursussen.  

 
2.5	Elk	kind	een	gelijke	kans	

Kinderen in Amersfoort verdienen een gelijke kans en mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen. Nog altijd is de omgeving waar het kind opgroeit van 
invloed op de kansen in het latere leven. Om gezond en veilig op te groeien 
heeft een deel van de kinderen ondersteuning nodig.  
 
Wij vinden dat de gemeente moet blijven investeren in het onderwijs, 
vanwege de belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Ook voor 
signaleren van leerachterstanden, sociale problemen of psychische 
kwetsbaarheden is de schoolomgeving van belang. Hulp aan kinderen is 
maatwerk en vindt zoveel mogelijk plaats in hun eigen omgeving: thuis of op 
school.  
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Een stevig samenwerkingsverband met betrouwbare en 

gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders, met behoud van voldoende 
keuzevrijheid. 

- Investeringen in kwalitatieve jeugdzorg, ook toen de financiële 
Rijkscompensatie nog niet toegekend was. 

- Meer afstemming tussen school en jeugdhulp. 
- Tijdens de coronamaatregelen had ieder kind recht op een laptop om 

thuisonderwijs te kunnen volgen. 
 

  

Een	duurzame	
loopbaan	vraagt	om	
flexibiliteit	 

Kinderen	verdienen	
een	gelijke	kans	en	
mogelijkheid	om	zich	
te	ontwikkelen 
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Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- Investeren in de school als plek voor het signaleren van problematiek 

en het behandelen van kinderen met een sociale of psychische 
kwetsbaarheid. 

- Ruimte voor professionals voor structurele afstemming en 
uitwisseling tussen afdelingen op gebied van sociaal domein. 

- Eén begroting voor het gehele sociaal domein. 
- Meer flexibiliteit in budgetten in de jeugdhulp, zodat kinderen en 

jongeren tijdige en passende hulp krijgen en de professional de zorg 
snel kan op- en afschalen. 

- Een betere balans in de administratieve lasten voor verantwoording 
van de zorg: meer geld naar de zorg en minder naar administratie. 

 
Gelijke	kansen	bieden	vraagt	om	maatwerk	

Niet het plakken van een etiketje, maar het tijdig bieden van een passende 
ondersteuning moet centraal staan. Wij pleiten dan ook voor meer 
flexibiliteit in de Jeugdhulp. Meer ruimte voor professionals om, op basis 
van verworven vertrouwen, snel noodzakelijke hulp te bieden aan kinderen 
bij escalatie. Wij vinden het belangrijk dat de professional beschikt over een 
flexibel budget om crisishulp toe te kennen of opschalen van zorg mogelijk 
te maken. Verantwoording volgt achteraf. Dit kan alleen als er sprake is van 
vertrouwen én eigenaarschap.  
 
Investeer in de relatie en de samenwerking met zorgaanbieders. Zorg ook 
voor een goed plan voor het tijdig op- en afschalen van de zorg, zodat 
kinderen niet langer dan nodig in het zorgsysteem blijven hangen. Ook 
pleiten wij voor een preventieprogramma voor jongeren waar uitval dreigt 
of waar multiproblematiek speelt. Geen kind valt buiten de boot: elk kind 
kan naar school of krijgt een passende dagbesteding. D66 wil het effectieve 
Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) voortzetten om dit doel 
te bereiken. De juiste zorg moet voor iedereen, ongeacht de complexiteit 
van de zorgvraag, tijdig beschikbaar zijn. Daarom bestrijden we wachtlijsten 
in de jeugdzorg. 
 

Aandacht	voor	multiproblematiek	in	gezinnen	
Het komt regelmatig voor dat er binnen een gezin sprake is van een situatie 
die effect heeft op de hulpvraag van het kind. Denk aan schulden, 
verslaving, psychische problematiek, werkloosheid of een onveilige 
thuissituatie. Afstemming tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen 
binnen en buiten het sociaal domein – zoals de WMO, Participatiewet, GGZ, 
onderwijs en wonen – is én blijft belangrijk. Want een gezin heeft vaak 
problemen op meerdere levensgebieden en door hier rekening mee te 
houden kan hulp veel effectiever worden. Zo kan soms een huisuitzetting 
vanwege schulden worden tegengegaan, waardoor opvang van de kinderen 
vanuit de jeugdhulp kan worden voorkomen. Professionals moeten de 
ruimte hebben om hier het verschil te maken.  

Geen	kind	valt	buiten	
de	boot:	elk	kind	kan	
naar	school	of	krijgt	
een	passende	
dagbesteding	 
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Samenwerkingsverbanden	
Wij pleiten voor vereenvoudiging van de regierol van de gemeente in de 
jeugdhulp door langdurige samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp aan te 
gaan met simpele penvoering. We laten de professionals aan zet. Het kind 
profiteert als zorgaanbieders elkaar weten te vinden en op elkaar ingespeeld 
zijn. Daarom blijven wij inzetten op één centrale coördinator en 
aanspreekpunt voor de begeleiding van het kind en/of de ouders gedurende 
het gehele proces.  
 
Ook een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs staat hoog op 
de agenda. De gemeente maakt sluitende afspraken met passend onderwijs 
en jeugdzorginstellingen over de samenwerking tussen scholen en 
zorginstellingen. Daar waar dit bijdraagt aan een betere samenwerking 
wordt het ontschotten van budgetten tussen jeugdhulp en onderwijs 
nagestreefd, evenals de mogelijkheid om de school als werkplek voor 
jeugdhulp in te zetten. Kinderen uit omliggende gemeenten die in 
Amersfoort op school zitten mogen hierbij niet buiten de boot vallen. 
 
Gemeenschapsgeld moet goed moet worden besteed en verantwoord. Maar 
ook de verantwoording en de regelmatig terugkerende 
aanbestedingstrajecten kosten tijd en geld die niet aan zorg besteed kan 
worden. Wij pleiten voor een betere balans en een beperktere set 
indicatoren om de hoeveelheid administratie te beperken.  
De samenwerking tussen jeugdhulp aanbieders onderling, met wijkteams en 
met het onderwijs staat centraal. Succesvolle initiatieven uit de praktijk 
moeten een kans krijgen. Budgetten moeten toereikend zijn om de 
wettelijke taken uit te voeren. Wij blijven daar alert op.  
 

  

Gemeenschapsgeld	
moet	goed	worden	
besteed	en	
verantwoord	 
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3.	De	gezonde,	inclusieve	stad:	
preventie,	zorg	en	welzijn		
 
Mensen stimuleren tot een actieve leefstijl en zich in te zetten voor zich-
zelf, elkaar en voor onze stad. Dat is de uitdaging. D66 vindt preventie 
daarin heel belangrijk: het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde 
leefstijl. Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben, moet dit 
beschikbaar zijn. Daarvoor willen we het integrale beleid op het sociale 
domein van de afgelopen jaren voortzetten en verder verbeteren. 
Medewerkers van de gemeente en zorgverleners moeten hulp op maat 
kunnen bieden, niet gehinderd door de schotten tussen wetten en regels.  
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Regierol van wijkteams om inwoners met zorgvraag beter te 

ondersteunen. 
- Kwalitatief goede schuldhulpverlening. 
- Coulante houding in verstrekken van hulpmiddelen, ook voor 

aangepast sporten. 
- De toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen voor minder 

validen is verbeterd. 
 

Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- Faciliteren samenwerking sportinstanties, maatschappelijke 

organisaties en zorgorganisaties in de wijk om sport en bewegen 
toegankelijk te maken voor iedereen.  

- Ambtenaren de vrijheid bieden om maatwerk te leveren aan 
zorgvragers. 

- Middelen beschikbaar blijven stellen voor respijtzorg om 
mantelzorgers te ontlasten. 

 

Het	stimuleren	van	
sport,	bewegen	en	
een	gezonde	
levensstijl 
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3.1	Gezond	leven	door	te	bewegen		
D66 gaat uit van een duurzame en positieve gezondheid, waarbij iedereen in 
staat is om mee te doen en wordt uitgenodigd tot een gezonde levensstijl. 
Sporten en bewegen is daarvan een belangrijk onderdeel. We stimuleren 
fietsen en lopen naar school of werk, deze dagelijkse beweging heeft een 
grote bijdrage aan de gezondheid.  
 

Sport	en	bewegen	toegankelijk	voor	iedereen	
Voor D66 is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten 
en actief te bewegen. Dit begint al bij de jonge Amersfoorters. Daarvoor zijn 
buurtsportcoaches die jongeren stimuleren om te sporten. Het programma 
Kies je Sport, de Schoolsportkampioenschappen en het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur om financiële drempels weg te nemen. Hierbij willen we ook 
aandacht voor mensen met een beperking. Ook voor hen moet er een goed 
aanbod van en duidelijke informatie over aangepaste sporten beschikbaar 
zijn. Sporten en bewegen kunnen ook onderdeel zijn van dagbesteding, 
beschermd wonen of van maatschappelijke opvang. Op die manier kan sport 
ertoe bijdragen dat kwetsbare inwoners een zinvolle dagbesteding vinden. 
Het kan bijdragen aan persoonlijke ontplooiing, aan rehabilitatie of aan het 
tegengaan van isolement. Een actieve rol van de gemeente bij de 
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties met 
sportverenigingen in de wijken is nodig.  
 

3.2	Sportverenigingen		
D66 streeft naar een sociaal en fysiek veilige sportsituatie voor iedereen in 
Amersfoort: iedereen is welkom en voelt zich veilig op en rond het sportveld 
en in de sporthal. Met multifunctionele sportaccommodaties denkt D66 een 
win-win-win situatie te kunnen creëren. Het kan een plek bieden waar 
sportgerelateerde zorg wordt aangeboden. Tegelijkertijd biedt het een 
speelplek voor bezoekende kinderen. Sportaccommodaties worden 
voorbereid op een duurzame samenleving en de gemeente draagt bij aan 
duurzaam, maatschappelijk vastgoed. 
 
Sportverenigingen zijn niet alleen een plek waar iedereen op een gezonde 
en leuke manier leert sporten en bewegen. Een vereniging zorgt ook voor 
verbinding in de buurt en daarmee in de stad. Sterke sportverenigingen zijn 
essentieel. Een sportvereniging is gezond, verbindt en verbreedt. D66 vindt 
dat de gemeente ‘het sterk maken en het sterk blijven’ moet stimuleren. De 
verenigingsadviseurs van SRO, onderdeel van het team buurtsportcoaches, 
spelen al een belangrijke rol. Het is ook goed als de gemeente intensievere 
samenwerking of het eventueel samengaan van sportverenigingen 
ondersteunt. We vinden het ook belangrijk om vrijwilligers te eren met een 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ tijdens het Sportgala.  
 

Iedereen	de	
mogelijkheid	om	te	
sporten	en	actief	te	
bewegen 
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3.3	 Sportevenementen	 in	 Amersfoort	 om	 talent	 te	
laten	bloeien	

D66 Amersfoort wil door middel van sportevenementen Amersfoorters nog 
meer stimuleren om mee te doen met sport en spel en daarmee tegelijkertijd 
ook aan anderen laten zien hoe mooi Amersfoort is. Door middel van zulke 
evenementen kunnen we onszelf als sportieve stad nog beter op de kaart 
zetten voor mensen van binnen én buiten Amersfoort. En het laat zien dat 
wij talenten de ruimte geven. We roepen organisatoren van evenementen in 
Amersfoort bovendien op de verkoop van gezond voedsel bij evenementen 
te stimuleren. 
 
Naast sportevenementen die voor een brede doelgroep toegankelijk zijn, 
heeft Amersfoort ook de faciliteiten om internationale topwedstrijden naar 
de stad te halen. Amerena is daarvan een mooi voorbeeld, met volop 
mogelijkheden voor internationale zwem- en waterpolowedstrijden. Door 
zulke wedstrijden naar Amersfoort te halen maken we optimaal gebruik van 
onze lokale voorzieningen, zetten we Amersfoort in de internationale 
sportwereld op de kaart en kan het een stimulans zijn voor jonge en 
talentvolle sporters. De successen van leden van ALTIS en ZPC zijn 
sprekende voorbeelden in de topsport. 
 

3.4	Passende	zorg	en	ondersteuning	 
Op alle levensdomeinen zet D66 in op preventie, ook als het gaat om zorg. 
We stimuleren gezond leven, zodat er minder zorg nodig is en we de zorg 
beschikbaar en betaalbaar houden voor als het noodzakelijk is. Aan 
inwoners met een zorgvraag willen we maatwerk bieden. Ambtenaren 
moeten zich gesteund voelen om tot het uiterste te gaan voor maatwerk 
voor een gezin. Als een inwoner bij een loket van de gemeente aanklopt is 
er zelden sprake van maar één probleem.  
We willen dat er meer ruimte en minder regels komen voor professionals, 
om daarmee de samenwerking tussen professionals te vergemakkelijken. De 
wijkteams kunnen hierin nog meer hun rol pakken en de gemeente moet 
hen hier ook de ruimte voor geven.  
 
Omdat zorgbehoeftes van inwoners vaak complex en meervoudig kunnen 
zijn, wil D66 de samenwerking tussen zorgorganisaties stimuleren. Het 
samen leveren van maatwerk is nog steeds een uitdaging. Overleg tussen 
zorgorganisaties over een gezin moet vanzelfsprekend worden. Voor de 
afstemming tussen de WMO, de zorgverzekeringwet en Wet Langdurige 
Zorg moet coulant en flexibel worden omgegaan met aanvragen. Daarbij wil 
D66 de registratie die de gemeente vraagt van ambtenaren en 
zorgprofessionals beperkt houden. Voor besteding van belastinggeld is 
verantwoording nodig, maar bovenal werken we vanuit vertrouwen in de 
professional en in de inwoner. 
 

Amersfoort	als	
sportieve	stad	nog	
beter	op	de	kaart	
zetten 

Werken	vanuit	
vertrouwen	 
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Eigen	keuzes	
Wij pleiten voor goede ondersteuning voor inwoners bij de zoektocht naar 
passende zorg. Inwoners kunnen voor vragen over passende zorg en 
ondersteuning terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner die ook 
mee kan gaan naar gesprekken over hulp. Echter, veel mensen weten niet 
dat ze hier recht op hebben. D66 wil dat ambtenaren de begeleiding van 
een onafhankelijk cliëntondersteuner actief aan inwoners aanbieden.  
Inwoners kunnen er ook voor kiezen om met een persoonsgebonden budget 
(PGB) zelf de hulp te regelen die zij nodig hebben. D66 vindt eigen regie 
hierin heel belangrijk! Waar nodig wil D66 dat de gemeente bewoners 
proactief informeert en ondersteunt bij een PGB-aanvraag wanneer zij 
willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee 
heeft.  
 

Coulant	in	het	toekennen	van	hulpmiddelen		
We zijn trots op de coulante houding die de gemeente Amersfoort de 
afgelopen jaren heeft gehad richting inwoners die hulpmiddelen nodig 
hebben. Hulpmiddelen maken mogelijk dat mensen meedoen ongeacht 
beperkingen. Ook moet iedereen in aanmerking blijven komen voor de 
vergoeding van sporthulpmiddelen. Juist ook voor mensen met een 
beperking is sport cruciaal om fit te blijven en zij verdienen hierin alle 
kansen.  
 
Psychische problematiek kan ons allemaal overkomen. Door problemen 
bespreekbaar te maken en laagdrempelige toegang tot hulp te creëren wil 
D66 het stigma rond psychische hulp tegengaan.  
 

3.5	Voor	elkaar	zorgen		
In Amersfoort zorgt ongeveer een op de drie inwoners voor een naaste. 
Bijna 10 procent van deze mantelzorgers zorgt meer dan acht uur per week. 
Voor hen moet ondersteuning beschikbaar blijven. Om te zorgen dat 
mantelzorgers de zorg langer vol kunnen houden op een manier die bij hen 
past, wil D66 investeren in begeleiding en training voor deze mensen. De 
vrijwillige inzet van mantelzorgers bespaart de maatschappij immers veel 
geld. Ondersteuning van mantelzorgers is de investering daarom dubbel en 
dwars waard. Daarbij wil D66 ook de middelen beschikbaar houden voor 
respijtzorg. Als mantelzorgers – moe van het zorgen – het nodig hebben om 
even vrij te zijn, dan moet dit mogelijk zijn. Een pauze in het zorgen draagt 
eraan bij dat de mantelzorger de zorg langer vol kan houden.  
Een groep mantelzorgers die vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de 
jongeren die zorgen voor een ouder of ander familielid. Ook voor hen is het 
belangrijk dat er achtervang is.  
 
Essentieel is ook de rol van de vrijwilligers, in het verenigingsleven, in de 
sport, voor het bezoeken van ouderen. Vrijwilligers zijn de bouwstenen zijn 

Ondersteuning	van	
mantelzorgers	is	de	
investering	dubbel	
en	dwars	waard 
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van elke vereniging en vele stichtingen. Wij vinden het belangrijk dat de 
gemeente Amersfoorters stimuleert om een vrijwillige inspanning te leveren 
en vrijwilligers waardeert. 
 

Aandacht	tegen	eenzaamheid		
Eenzaamheid is een probleem in Amersfoort. En eenzaamheid zorgt voor 
een grotere zorgvraag, terwijl we dit probleem samen kunnen aanpakken. 
D66 wil eenzaamheid tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen. 
Bijvoorbeeld ontmoetingen tussen ouderen en jongeren. Ook willen we 
specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij 
digitalisering. In Amersfoort zijn er veel voorzieningen en regelingen voor 
ouderen, maar deze zijn vaak onvoldoende bekend. De wijkteams en 
Indebuurt033 hebben hierin een belangrijke rol.  
 

Samen	oud		
D66 vindt dat de gemeente slimme woonoplossingen voor ouderen moet 
stimuleren, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-
generatiewoningen. De gemeente moet bewoners die met initiatieven 
komen voor woon-zorgoplossingen of mantelzorgwoningen ondersteunen 
om dit te verwezenlijken.  
 
Steeds meer ouderen zullen ook te maken krijgen met dementie. Nu al leven 
tweeduizend Amersfoortse inwoners met dementie. We willen blijvend 
stimuleren dat ambtenaren dementie herkennen en experimenteren met 
dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin 
professionals en vrijwilligers samenwerken.  
 

3.6	Gelijkheid	voor	alle	mensen	
Wij staan ervoor dat iedereen overal en altijd zichzelf kan zijn, dus zeker óók 
in Amersfoort.  
Discriminatie past niet in een inclusieve stad als Amersfoort. D66 wil dat 
deze boodschap actief door de gemeente wordt uitgedragen. Hierbij is het 
belangrijk om te blijven luisteren naar instanties en belangengroepen. Waar 
we niet zeker weten of er sprake is van institutioneel racisme moet de 
gemeente dit onderzoeken. Daarnaast willen we dat de gemeente inwoners 
actief informeert over het bestaan van netwerken en meldpunten tegen 
discriminatie. De gemeente dient bij allerhande informatiemateriaal 
(ongeacht boodschap) uit te stralen dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ook in 
fotomateriaal en communicatiemiddelen.  
 
Daarbij hoort ook dat de gemeente luistert naar groepen inwoners die die 
zich gediscrimineerd voelen. Wij hebben ons om deze reden in 2020 al 
uitgesproken tegen zwarte piet. Sinterklaas is een kinderfeest en dat willen 
we in Amersfoort vieren op een manier die mensen verbindt.  
 

Wij	staan	ervoor	dat	
iedereen	overal	en	
altijd	zichzelf	kan	
zijn 
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LHBTI	
Kennis en sensitiviteit over LHBTI bij wijkteamleden, medewerkers van 
welzijnswerk en politieagenten moet worden vergroot. Specifieke aandacht 
vragen we hierbij voor ‘roze ouderen’ en LHBTI-vluchtelingen en 
asielzoekers, omdat voor hen de kans op vereenzaming en psychische 
problemen groter is. Mede dankzij D66 is Amersfoort een 
Regenbooggemeente. Daarom wil D66 dat Amersfoort in regioverband 
uitdraagt hoe belangrijk het is dat de boodschap ‘Jij mag er zijn’ niet stopt bij 
de gemeentegrenzen, maar in heel de regio als belangrijk uitgangspunt moet 
worden gezien.  
 

Toegankelijkheid	
Ook mensen met een beperking moeten ongehinderd mee kunnen doen in 
Amersfoort. Nederlanders met een beperking hebben helaas nog niet altijd 
gelijke toegang. Niet bij elke bushalte in Amersfoort kun je instappen met 
een rolstoel en niet overal zijn stoepen gemakkelijk begaanbaar met rollator 
of rolstoel. Daar moeten we aan blijven werken.  
 
Ook laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden mogen 
we niet vergeten. Het is belangrijk dat mensen begrijpen wat er in onze 
samenleving gebeurt. Voor sommige mensen is dat ingewikkeld, zeker met 
bijvoorbeeld de digitale transitie in publieke diensten.  
 
Daarnaast wil D66 meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking herkend en hun hulpvraag wordt niet altijd 
begrepen. D66 wil dat de gemeente en organisaties meer kennis opdoen 
over mensen met een licht verstandelijke beperking. D66 wil dat deze 
mensen mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten 
en instanties met extra uitleg en ondersteuning. 
 

Inburgering	
D66 wil dat mensen die naar Nederland komen en hier blijven, zo snel 
mogelijk integreren. Het leren van de taal en het opbouwen van een sociaal 
netwerk in Amersfoort zijn hierin belangrijke stappen. Vanaf 2022 is de 
gemeente formeel verantwoordelijk voor de inburgering zodat nieuwkomers 
de Nederlandse taal leren en zo snel mogelijk naar school of aan het werk 
gaan. Gelukkig heeft de gemeente Amersfoort zich ook de afgelopen jaren 
verantwoordelijk gevoeld. Met hulp van de gemeente en van betrokken 
inwoners gaan nieuwkomers hier vanaf het eerste moment aan de slag met 
een eigen inburgeringsplan. In dit plan wordt vastgelegd welke cursussen 
door de nieuwkomer gevolgd worden om te integreren en welke begeleiding 
daarbij geboden wordt. Bij alle keuzes die met of voor inburgeraars worden 
gemaakt is hun kans op werk of school leidend.  
	

Nieuwkomers	gaan	
vanaf	het	eerste	
moment	aan	de	slag	
met	een	eigen	
inburgeringsplan 
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We zorgen dat nieuwkomers medezeggenschap krijgen over lokaal beleid en 
uitvoering van de inburgeringswet in gemeenten. Zoals dat ook gebruikelijk 
is bij bijvoorbeeld de doelgroep van de Participatiewet. Zo kunnen 
nieuwkomers volwaardig meepraten over beleid dat hen 
aangaat en doen zij ervaring op met medezeggenschap. 
 

3.7	Uit	de	schulden,	een	nieuwe	kans	
D66 wil de goede kwaliteit van schuldhulpverlening in Amersfoort 
vasthouden. We willen de armoede en problematische schulden 
terugdringen en vooral voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om inwoners 
te ondersteunen in het begrijpen van regels en het tijdig om hulp vragen bij 
financiële zorgen. Daarbij is het ook belangrijk dat schuldhulpverlening niet 
gebaseerd is op wantrouwen. Maar op het bespreekbaar maken van zorgen. 
Op preventie én op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van 
mensen in financiële nood. Vaak is er samenhang tussen werkloosheid, 
schulden, gezondheid en de gezinssituatie. De inzet van mensen en geld 
moet erop gericht zijn om maatregelen te nemen die de grootste positieve 
impact hebben op de situatie. We zetten in op zoveel mogelijk voorkomen 
van schulden. Zodra schulden oplopen moet schuldhulpverlening preventief 
bemiddelen en zo nodig zorgen dat mensen in een traject komen om de 
schuld te saneren. Wanneer gezinnen onder bewind geplaatst worden is het 
belangrijk om hen goed te begeleiden. We willen dat de gemeente de 
kwaliteit van bewindvoering onderzoekt en zo nodig daarvoor regels 
opstelt. 
 

3.8	Inkomensregelingen	en	kansengelijkheid	
Voor mensen uit de bijstand en mensen met een laag inkomen en weinig 
financieel vermogen heeft de gemeente minima-regelingen. Wij willen dat 
deze regelingen voor mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn en zo min 
mogelijk papierwerk vragen. Speciale aandacht heeft D66 voor 
kinderarmoede en kansengelijkheid van kinderen uit arme gezinnen. 
Amersfoort biedt veel aanvullende regelingen via het Kindpakket en 
Leergeld Amersfoort, zoals sport en muziekles voor kinderen en voor de 
aanschaf van een laptop voor de middelbare school. D66 wil hiervoor een 
grens aanhouden die royaal boven de bijstandsnorm ligt. Dat zorgt er 
namelijk voor dat kinderen die opgroeien in gezinnen die het niet breed 
hebben, toch alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.  
 
Wat betreft de controle op uitkeringen wil D66 de menselijke maat 
aanhouden. Daarbij streven we naar meer vertrouwen in mensen en minder 
nadruk op fraudebestrijding. 
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Vanuit	de	participatiewet	naar	baan	en/of	dagbesteding		
We geloven in werk als middel om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen 
zijn. Ook binnen de participatiewet moet er daarom ruimte zijn voor 
ontwikkeling, zoals een opleiding of vrijwilligerswerk. We geloven in de 
goede wil van mensen. We willen minder nadruk op fraudebestrijding en 
meer nadruk op vertrouwen in mensen. Door betere begeleiding en minder 
regels en verplichtingen verwachten we dat mensen sneller aan een baan 
komen, waardoor eigenwaarde, welzijn en geluk positief beïnvloed worden. 
Door ongelukkige Rijksregelgeving komen mensen die een baan vinden 
echter regelmatig in (tijdelijke) financiële problemen. D66 Amersfoort steunt 
gemeentelijke regelingen om dit te voorkomen.  
 
Niet iedereen kan in een reguliere baan aan de slag. Ook voor deze mensen 
kan werk een belangrijke bijdrage leveren aan sociale contacten, 
ontwikkeling en eigenwaarde. Daarom blijven beschutte werkplekken en 
sociale werkvoorzieningen nodig. Bij aanbestedingen van de gemeente kan 
als eis worden gesteld dat de organisatie die de aanbesteding wint 
participatiebanen creëert en nieuwkomers een kans geeft.  
 

Dakloosheid	voorkomen	
Niemand slaapt op straat, dat is ons uitgangspunt. Als centrumgemeente 
verzorgt Amersfoort maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor 
de regio. Doordat behandeling steeds meer buiten de muren van een 
instelling plaatsvindt, komen steeds meer cliënten en patiënten op straat. 
Hierdoor ontstaat druk op alle soorten opvang. D66 zet vol in op het 
voorkomen van dakloosheid door samenwerking in het sociaal domein te 
zoeken tussen de professionals. Daarbij willen we dat er voldoende opvang 
is voor mensen die dat nodig hebben, waarbij dit altijd gekoppeld moet zijn 
aan een duurzaam reïntegratietraject. Omdat een vertrouwde omgeving 
bijdraagt aan herstel, willen we dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk 
worden opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang.  
 
D66 pleit voor meer ruimte voor innovatieve zorg: zorg die meer biedt dan 
alleen een opvangplek en mensen helpt om hun leven op te bouwen. Hierbij 
krijgen professionals de ruimte om maatwerk te leveren. Ook willen we 
extra aandacht voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de 
maatschappelijke opvang of beschermd wonen door kunnen stromen naar 
zelfstandig wonen. Ook hiervoor moeten ambtenaren en zorgprofessionals 
de vrijheid voelen om over de grenzen van wetten heen mensen te kunnen 
helpen.  
 

  

Wij	geloven	in	de	
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4.	Wonen	en	leven	in	een	dynami-
sche,	duurzame	en	veilige	stad		
 
Amersfoort is een fijne stad om in te wonen, te werken en te leren, voor 
inwoners van alle leeftijden. Wij willen dat Amersfoort voor iedereen 
toegankelijk is. Dat betekent dat er meer woonplek moet komen voor 
jongeren en starters en dat we de doorstroom in huur- en koophuizen 
willen bevorderen. Daarbij moeten wijken een veilige plek zijn voor 
kinderen om te spelen en voor alle inwoners om te bewegen en 
ontspannen. Altijd op korte afstand van groen.  
 
Wij staan voor een stad waarin ook kwetsbare groepen zoals ouderen, 
kinderen en mensen met een beperking zich vrij kunnen bewegen. Met 
winkels, parken en andere voorzieningen in de buurt. Initiatieven van 
bewoners om hun wijk te verbeteren en mee te ontwikkelen geven we de 
ruimte. We verwelkomen initiatieven voor duurzame mobiliteit, zoals 
deelauto’s en zero-emissie pakketbezorging.  
 

Wat hebben we in de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Kantoorgebouwen op De Hoef omgebouwd tot appartementen. Door 

nieuwbouw en ombouw van nog meer kantoorpanden komen er nog 
meer dan duizend woningen bij, zodat dit gebied een bruisende plek 
wordt om te wonen, te leren en te werken. 

- Kantoorlocatie Podium-Vathorst wordt omgevormd tot 440 
woningen. 

- Minimaal 20 procent van nieuwbouwwoningen is voor middenhuur, 
daarmee verbetert de doorstroom vanuit de sociale huur.  

- De gemeente realiseert hoogbouw en inbreiding om natuur te sparen. 
 
 

We	verwelkomen	
initiatieven	voor	
duurzame	mobiliteit 
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Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- We willen dat er nog meer gebouwd wordt, zodat ook starters een 

kans krijgen op de woningmarkt.  
- Bevorderen van de verhuisketen door te zorgen voor geschikte 

woningen voor ouderen in de wijk.  
- Behoud van gratis bomen voor inwoners en het stimuleren van 

vergroening van daken en gevels. 
- We willen verouderde bedrijventerreinen levendig maken door bij 

herinrichting te koersen op een combinatie van wonen, werken en 
leren. 

 
 

4.1	Kiezen	voor	een	compacte	stad	
D66 kiest voor een compacte stad met basisvoorzieningen dichtbij. Zodat je 
te voet of met de fiets kan gaan. Een compacte stad biedt ruimte voor 
mensen en groen. Al decennialang worden huishoudens kleiner. Dat 
betekent dat er in wijken die 40 jaar geleden gebouwd werden 
tegenwoordig minder mensen wonen dan toen. Dat heeft gevolgen voor 
levensvatbaarheid van faciliteiten zoals de supermarkt en zorg in deze 
wijken. Door inbreiding is er weer genoeg klandizie voor de wijksupermarkt 
en blijven faciliteiten behouden. Daarom kiezen wij voor inbreiding en 
hoogbouw.  
 

4.2	Ruimte	scheppen	voor	extra	woningen		
De woningnood in Amersfoort is hoog. Starters komen nauwelijks meer aan 
bod, maar ook voor andere groepen, zoals gezinnen en modale inkomens, 
blijft het aanbod ver achter op de vraag. Om het huidige tekort weg te 
werken en om de toekomstige verwachte groei te ondervangen zijn in 
Amersfoort tot 2030 minstens 10.000 extra woningen nodig.  
In de huidige bestuursperiode heeft D66 bereikt dat minimaal 20 procent 
van nieuwbouwwoningen verplicht beschikbaar is voor middenhuur en 35 
procent voor sociale woningbouw. In de komende periode willen we 
inzetten op meer huur- en koopwoningen voor mensen met een 
middeninkomen. Zo bevorderen wij de doorstroom, door het woningaanbod 
te verruimen en beter te laten aansluiten op de vraag. Meer woningen in de 
categorie middenhuur, wat de wachttijd op een sociale huurwoning kan 
verkorten. Ook woningcorporaties zouden hier wat ons betreft een rol in 
moeten spelen. Zo dragen we ook binnen de woningmarkt bij aan het 
creëren van meer kansengelijkheid voor alle inwoners.  
 
Ook voor mensen die tijdelijk zorg nodig hadden in een opvanglocatie, 
zorgvoorziening of in een voorziening voor beschermd wonen, zijn er nu te 
weinig woningen om naar door te stromen. Zij blijven nu onnodig wonen op 
opvanglocaties. Daardoor zijn deze niet beschikbaar voor mensen die de 
zorg op deze locaties nodig hebben.  

Inzetten	op	meer	
huur-	en	
koopwoningen	voor	
mensen	met	een	
middeninkomen 
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Bij sociale huur zorgen we daarom voor voldoende aanbod voor uitstroom 
uit de maatschappelijke opvang. Spreiding in de stad en kijken naar de 
draagkracht van een buurt is hierbij erg belangrijk.  
 
D66 Amersfoort wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de 
opkoopbescherming, om ongewenste vormen van verhuur tegen te gaan. 
Starters krijgen dan een betere kans op de woningmarkt.  
 

Optimaliseren	van	mogelijkheden	van	bestaande	panden	
Meer woonruimte maken betekent wat ons betreft niet alleen maar 
bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl er steeds meer eenpersoonshuishoudens 
komen, wonen bewoners steeds ruimer. Met ingrepen op het huidige 
woningbestand kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar laten 
aansluiten. Wij willen inwoners faciliteren als zij een bestaand huis willen 
vergroten of juist willen splitsen, eventuele belemmeringen in regulering 
nemen we weg.  
 
We stimuleren wonen boven winkels en gebruik maken van leegstaande 
panden. Er staan nu ook veel panden leeg, die zeer geschikt en geliefd 
zouden zijn voor bewoning, zowel in de binnenstad als daarbuiten. De 
gemeente bekijkt snel samen met eigenaren van leegstaande woon-,  
winkel-, en kantoorpanden wat nodig is om deze panden bewoonbaar te 
maken. Dat creëert meer woonruimte, houdt de binnenstad levendig en gaat 
leegstand tegen.  
 
In samenwerking met corporaties zoeken we naar slimme manieren om 
extra woningen te creëren, bijvoorbeeld door het opvullen van dode hoeken 
tussen bestaande complexen. Door dit soort ingrepen verwachten we meer 
nieuwe woningen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen te kunnen 
realiseren. Uiteraard denken we daarbij ook aan starters op de woningmarkt, 
zodat we met kleinere en betaalbare appartementen het verschil kunnen 
maken. Ook zetten we in op tijdelijke, al dan niet onconventionele 
woonvormen. Plekken waar pas op lange termijn gebouwd kan worden, zijn 
geschikt voor tijdelijke woningen, bijvoorbeeld tiny houses.  
Met woningcorporaties gaat de gemeente op zoek naar plekken voor 
flexwoningen; tijdelijke woonruimte voor mensen die met spoed een woning 
nodig hebben.  
 

Bevorderen	van	de	verhuisketen	
Woningen en woonvormen die voor ouderen aantrekkelijk zijn, betekenen 
veel voor de zogenaamde verhuisketen. Veel ouderen wonen in 
eengezinswoningen en willen naar een andere, bij hun levensfase passende 
woning. Maar zij willen vaak ook in hun eigen wijk blijven en hebben moeite 
om daar een voor hen aantrekkelijke woning te vinden. Door in de wijken 
voor ouderen te bouwen, kunnen zij doorstromen naar passende woningen 
en komt hun grote woning vrij voor starters en gezinnen. Zo brengen we de 

Met	kleinere	en	
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verhuisketen op gang. D66 wil dat het gemeentebeleid erop gericht is om 
doorstroming naar een passende woning makkelijker en haalbaar te maken 
door te zorgen dat verhuizen naar een kleinere woning mogelijk is.  
 

Out	of	the	box,	maar	binnen	de	stadsgrenzen	
D66 wil eerst dat alle opties worden benut om binnen de bestaande 
stadsgrenzen extra woonruimte te realiseren, voordat uitbreiding buiten de 
stadsgrenzen wordt overwogen. Combinaties van groen en wonen willen we 
bevorderen. Bij inbreiding houden we rekening met de aansluiting op de 
bestaande bouw en zetten we in op behoud en uitbreiding van groen. Ook 
hebben we aandacht voor de leefbaarheid en de impact op de omgeving. 
Vathorst-Bovenduist wordt wat ons betreft de meest duurzame, energie-
positieve woonwijk van Nederland, met betaalbare huizen voor gezinnen en 
alleenstaanden, met goede aansluitingen op openbaar vervoer, deelauto’s en 
een zo laag mogelijke parkeernorm. 
 

4.3	Vroegtijdige	participatie	van	inwoners		
Waar er extra gebouwd wordt, zetten wij in op vroegtijdige participatie van 
de buurtbewoners. Vooral bij plannen voor sloop en hoogbouw zien wij veel 
zorgen vanuit de buurt als het gaat om leefbaarheid, het uitzicht, de 
parkeerdruk of verlies aan sociale verbanden. D66 neemt die zorgen serieus 
en wil het mensen makkelijker maken om zelf alternatieve plannen aan te 
dragen, zolang daarmee een gelijk aantal woningen kan worden 
gerealiseerd.  
 
Amersfoort kent in de afgelopen jaren twee zeer geslaagde en inspirerende 
burgerinitiatieven op het gebied van wonen en groen. Namelijk Elisabeth 
Groen, het stadspark voor en door bewoners, en Soesterhof, een duurzame 
buurt bij de Wagenwerkplaats waar wonen, werken, cultuur en recreatie 
samengaan. Naast de waarde voor vergroening en duurzaamheid versterken 
deze burgerinitiatieven de sociale cohesie door met groepen bewoners of 
vrijwilligers samen te werken. D66 wil dergelijke burgerinitiatieven ook in de 
toekomst ondersteunen. Wij doen dit door inzet van gemeentecoaches of 
wijkcoördinatoren, die inwoners kunnen helpen met hun plannen. Deze 
coaches weten de weg binnen de gemeentelijke organisatie en kennen de 
ruimtelijke kaders.  

	
4.4	Ruimte	voor	groen	en	speelplaatsen		

Amersfoort is een groene stad: dat wil D66 behouden en versterken. D66 
introduceert de streefregel van 3-30-300 voor de hoeveelheid groen in de 
stad. Vanuit je huis moet je ten minste 3 bomen kunnen zien, buurten 
hebben ten minste 30 procent door een bladerdak bedekt gebied en 
iedereen heeft een park of plantsoen binnen maximaal 300 meter 
loopafstand. Bij nieuwbouwprojecten wordt dit de norm, bij bestaande 
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bouw zal er naartoe worden gewerkt in de cyclus van regulier 
groenonderhoud en nieuwe aanplant. 
 

Behouden	en	creëren	van	meer	groen	
Wij willen dat bomen zoveel mogelijk behouden worden en kunnen blijven 
staan. Als kap onvermijdelijk is voor werkzaamheden of herinrichtingen, dan 
worden deze op massa gecompenseerd. Voor een grote boom komt een 
grote boom terug óf meerdere kleine bomen. De kosten van deze 
compensatie worden uit het project zelf betaald, waardoor het financieel 
aantrekkelijker is om naar alternatieve oplossingen te zoeken die zorgen dat 
bomen kunnen blijven staan.  
 
Ook gaan we door met het jaarlijks beschikbaar stellen van gratis bomen aan 
inwoners. We zoeken hierbij ook de samenwerking met woningcorporaties, 
om het planten van meer bomen en groen in de tuinen van huurwoningen te 
realiseren. Daarnaast stimuleren we vergroening van gevels, balkons en 
dakbedekking. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van zaadpakketjes. 
 
We geven bewoners de mogelijkheid om te experimenteren met de 
openbare ruimte door deze op andere wijze in te richten. Zo wil D66 dat 
een buurt bijvoorbeeld vlonders of bloembakken kan aanvragen waarmee 
een autoparkeerplaats een nieuwe bestemming krijgt. Zoals een speelplek, 
zitplek, fietsparkeerplek of ruimte voor groen. Na drie maanden mag de 
buurt dan beslissen of de nieuwe indeling permanent wordt of niet. In 
Rotterdam zijn hier al goede ervaringen mee opgedaan.  
 

4.5	 Van	 bedrijventerrein	 naar	 plek	 voor	
wonen/werken/leren	

Door groeiende leegstand kunnen grotere kantoorpanden deels verbouwd 
worden tot woonruimte. Hierbij willen wij evenwicht tussen wonen, werken, 
leren en recreëren, zodat een leefbare en levendige wijk ontstaat. Het 
bedrijventerrein De Hoef transformeert op dit moment van een saai en leeg 
kantorengebied naar een levendige wijk. Naast woonruimte ontstaat er een 
goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en opleidingen, zoals 
bijvoorbeeld ROC Utrecht met vele MBO-opleidingen voor studenten in 
Amersfoort en de brede regio. Juist de combinatie van functies maakt de 
transformatie van De Hoef naar Hoefkwartier succesvol; dit willen we vaker 
inzetten.  

	
4.6	Je	veilig	voelen	

Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit. We vinden het belangrijk dat 
gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten 
leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te 
verbeteren. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen 
voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende 
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straatlantaarns. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint door 
samenwerking van bewoners en wijkagenten. Wij verwelkomen daarom 
buurtinitiatieven en willen deze steunen.  
 

Verbeteren	van	de	sociale	veiligheid		
Wij staan ervoor dat alle inwoners van Amersfoort zich veilig voelen: vrouw, 
man, kind, autochtoon, allochtoon, LHBTI of wie dan ook. Nooit zullen wij 
ons neerleggen bij aspecten die bijdragen aan een onveilig klimaat in de 
stad. D66 is zich ervan bewust dat niet alle incidenten leiden tot een 
aangifte, waardoor deze gevallen niet in de statistieken terecht komen en er 
een vertekend beeld ontstaat van het huidige niveau van sociale veiligheid 
in Amersfoort. We willen met verschillende partners nadenken over 
mogelijkheden voor het verbeteren van de sociale veiligheid. 
 

4.7	Amersfoort,	een	veilige	plek	voor	iedereen	
De burgemeester is verantwoordelijk voor politie-inzet, de afspraken en 
prioriteiten hierin. D66 wil dat de gemeenteraad meer inspraak krijgt in de 
afspraken hierover met het OM en de politie. We willen dat de verschillende 
rollen van politie en gemeentelijke BOA’s in een handhavingsarrangement 
worden vastgesteld en door de gemeenteraad bekrachtigd.  
 
Een toenemend probleem is ‘ondermijning’, wat zich toont in onder andere 
handel in harddrugs, witwassen en illegaal gokken. Criminelen maken hierbij 
gebruik van diensten van de bovenwereld, waardoor hun invloed op de 
samenleving toeneemt. Dit is een veelzijdige en wijdverbreide vorm van 
criminaliteit. De gemeente moet haar aanpak daarop aanpassen en criminele 
netwerken integraal bestrijden. De gemeente moet goed op de hoogte zijn 
van waar risico’s op witwassen via legitieme ondernemingen zich voordoen. 
Dat begint bij veel contact op wijkniveau en het uitwisselen van signalen 
met relevante instanties. Waar de gemeente eninstanties echt in verbinding 
staan met de ondernemingen, zal ondermijning minder snel voorkomen. 
 
Terwijl drugscriminaliteit moet worden aangepakt is D66 voor het reguleren 
van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs. We kunnen 
daarmee de overlast en criminaliteit die gepaard gaan met illegale wietteelt 
tegengaan en de controleerbaarheid in het kader van de volksgezondheid 
verhogen. Een liberaal drugsbeleid moet samengaan met goede voorlichting 
en voldoende toezicht. Daarbij is meer aandacht nodig voor gebruik van 
lachgas, omdat dit grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Ook hier 
willen we betere voorlichting.  
 
Volwassenen die sekswerk als beroep kiezen, moeten dit onder veilige en 
vrije omstandigheden kunnen doen en beschermd worden tegen geweld, 
dwang, mensenhandel en uitbuiting. Als het om sekswerk gaat willen wij de 
vrijheid van de zelfstandig werkende individuele sekswerkers benadrukken, 
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terwijl de veiligheid gehandhaafd moet worden. Vergunningen voor 
sekswerk moeten daarom gericht zijn op de controle en regulering van 
sekswerkbedrijven om uitbuiting te voorkomen.  

 
Door samenwerking van politie en BOA’s met inwoners zorgen we er samen 
voor dat Amersfoort een veilige plek is voor iedereen.  
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5.	Mobiliteit,	bereikbaarheid	en	
infrastructuur	
 
Een bloeiende stad, dynamisch kenniscentrum, heerlijke woonomgeving én 
culturele trekpleister; Amersfoort groeit volop! Dat vraagt om een 
herziening van onze infrastructuur. Daarbij geeft D66 voorrang aan fietsers 
en voetgangers.  
 
We zijn er trots op dat we de binnenstad autoluw hebben gemaakt. Dat 
maakt ons centrum een fijnere, veiligere omgeving. In meer buurten zijn de 
wegen verbeterd voor fietsen, zoals de Bisschopsweg waar fietsers 
voorrang hebben en de auto te gast is. Dat smaakt naar meer. Wij staan 
voor een veilige stad voor fietsers en voetgangers en een steeds schonere 
lucht. We verwelkomen daarbij duurzaamheid én creatieve oplossingen 
vanuit het bedrijfsleven en inwoners.  
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Autoluwe binnenstad. 
- Meer snelfietspaden en ‘fietsstraten’ (auto te gast). 
- De maximumsnelheid gaat naar 30 km per uur. 
- Gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad. 
- Fietsenkelders onder het centraal station en meer groen rondom het 

station. 
- Behoud van het nachtnet van de trein tussen Utrecht en Amersfoort. 

 
Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- We willen komen tot een nieuw verkeers- en vervoersplan. Het 

uitgangspunt hiervoor is 30 km per uur en voorrang voor voetgangers 
en fietsers, waarbij we de bereikbaarheid van onze stad voor inwoners 
en bezoekers behouden.  
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- Goede ov-verbindingen met omringende steden en betere 
fiets(snel)verbindingen. 

 
5.1	D66	geeft	fietsers	en	voetgangers	voorrang	

Amersfoort geeft nu weinig ruimte voor fietsers en wandelaars en veel 
ruimte voor de auto. Dat willen wij veranderen. Van de twintig grootste 
gemeenten scoort Amersfoort als een van de slechtsten op ruimte voor 
fietsers en wandelaars. D66 wil dat we over vier jaar bóven het gemiddelde 
staan. Meer lopen en fietsen in plaats van autorijden zorgt voor een veilige 
stad, houdt inwoners gezond en helpt voor minder CO2-uitstoot. Daarom 
geven we fietsers en wandelaars letterlijk voorrang. We zetten de 
fietsverkeerslichten standaard op groen op momenten met weinig verkeer; 
en dankzij regensensoren krijgen fietsers en wandelaars tijdens regenbuien 
sneller groen licht. 
 
De fiets is het populairste vervoermiddel in Amersfoort en toch gaat het 
overgrote deel van het belastinggeld naar de auto. D66 wil deze 
geldstromen verschuiven. Op dit moment is voor slechts twee 
autoprojecten – de aanpak Nieuwe Poort en de Bunschoterstraat –  
42 miljoen euro nodig. Voor datzelfde geld kunnen álle fietsambities tot 
2030 gerealiseerd worden, ook de plannen waar nu nog geen dekking voor 
is. D66 wil dat voor elke euro die uitgegeven wordt aan nieuw autoasfalt, 
minstens 50 cent wordt gereserveerd voor fietsprojecten.  
 

Veilig	op	de	fiets	naar	school	
We geven prioriteit aan het veilig maken van schoolroutes, zowel voor het 
basis- als voortgezet onderwijs. Bijna alle basisschoolkinderen wonen op 
fietsafstand van hun basisschool, maar toch wordt bijna een derde van de 
kinderen met de auto gebracht. Dit levert verkeersonveilige situaties op 
rond scholen en overlast voor omwonenden. Bovendien ontwikkelen deze 
kinderen minder fietsvaardigheid en krijgen ze minder dagelijkse beweging. 
 
D66 wil investeren in veilige schoolfietsroutes, bijvoorbeeld door de 
fietspaden op de hoofdroutes voor middelbare scholieren te verbreden. Van 
deze maatregelen profiteren niet alleen fietsende schoolkinderen, maar alle 
Amersfoorters. Op schoollocaties waar het mogelijk is qua infrastructuur 
willen wij scholen en ouders informeren en faciliteren bij het creëren van 
een ‘schoolstraat’. Dit zijn straten die rond de haal- en brengtijden worden 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers 
mogen er dan langs. Dit creëert een veilige schoolroute, zodat kinderen 
lopend of fietsend naar school kunnen gaan.  

	
5.2	Maximumsnelheid	30	km/u		

De gemeenteraad heeft ingestemd met ons plan voor een maximumsnelheid 
van 30 km per uur binnen de bebouwde kom, met mogelijkheden voor 

Ruimte	voor	fietsers	
en	wandelaars 

Wij	geven	prioriteit	
aan	het	veilig	maken	
van	schoolroutes 
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uitzondering van straten met veel doorstroomverkeer. Wij gaan zorgen dat 
dit echt wordt waargemaakt. Want een lagere maximumsnelheid maakt 
onze stad een fijnere plek. Het verhoogt de veiligheid van fietsers en 
voetgangers, verlaagt de CO2-uitstoot en vermindert geluidsoverlast. Waar 
mogelijk richten we straten in tot ‘fietsstraat’, waarop auto’s te gast zijn. Bij 
elke herinrichting van een weg zorgen we dat het wegprofiel past bij de 
lagere snelheden. We gaan daar echter niet op wachten: alleen al het 
vervangen van het snelheidsbordje verlaagt de snelheid en vergroot 
daarmee de veiligheid voor alle Amersfoorters, van jong tot oud.  

	
5.3	Parkeernormen	slim	omlaag	brengen	

De parkeernormen binnen de gemeente zijn substantieel hoger dan nodig: 
zowel het autobezit als het aantal bezoekers blijven ver onder die norm. 
Door minder ruime parkeernormen bij binnenstedelijke projecten kunnen 
ruim 20 procent meer woningen worden gebouwd. Daarom verlagen we de 
parkeernormen voor nieuwbouw met gemiddeld 30 procent. Hierdoor 
wordt het bij veel projecten mogelijk om alle benodigde parkeerplaatsen 
ondergronds of half-verdiept te realiseren. Daarmee creëren we ruimte op 
de straten en verhogen we de leefbaarheid. 
 
We handhaven het onderscheid tussen delen van de stad. De binnenstad zal 
dus lagere parkeernormen houden dan bijvoorbeeld Vathorst. Maar we 
introduceren wel meer categorieën dan alleen binnenstad, schil en rest van 
de stad, met bijvoorbeeld andere normen vlakbij de stations. Hierdoor 
passen de normen beter bij de werkelijke behoefte in de stad. In wijken die 
dicht bij hoogwaardige OV-knooppunten liggen, zoals de stations, 
optimaliseren we het aantal woningen door vooral te kiezen voor 
woningtypen voor huishoudens met relatief lager autobezit. Door de 
gewonnen ruimte kunnen we in de bestaande stad 2.000 extra woningen en 
meer groen realiseren. Ook bevorderen we deelmobiliteitsoplossingen en 
dubbelgebruik van parkeerplekken door kantoren en bewoners.  
 

Parkeervergunning	voor	tweede	en	derde	auto	
Ook buiten de ‘betaald parkeren’-zones betalen we samen een prijs voor 
gestalde auto’s. Namelijk: minder ruimte, minder groen, minder veilige 
straten, minder plek voor kinderen om te spelen en smalle stoepen voor 
voetgangers. D66 wil het aantal in de wijken geparkeerde auto’s 
verminderen. Daarvoor kijken we naar invoering van parkeervergunningen 
voor tweede en derde auto’s binnen één huishouden, tenzij de bewoner kan 
aantonen dat die auto noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld medische of 
beroepsmatige redenen. Binnen vergunningszones willen we de 
parkeervergunning voor tweede en derde auto van één huishouden duurder 
maken. Op deze wijze betaalt de gebruiker van de auto voor de openbare 
ruimte die de auto bezet houdt. En waar minder auto’s geparkeerd worden, 
ontstaat meer ruimte voor groen, voor een bankje voor de buurt en ruimte 

Bevorderen	van	
deelmobiliteit	en	
dubbelgebruik	van	
parkeerplekken	 

Meer	ruimte	voor	
groen,	voor	een	
bankje	voor	de	buurt	
en	ruimte	om	op	
straat	te	voetballen 
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om op straat te voetballen. Om parkeeroverlast van niet-bewoners tegen te 
gaan willen we, samen met bewoners, daar waar dit plaatsvindt 
parkeervergunningen eenvoudiger en sneller invoeren. 
 

5.4	Deelmobiliteit	
We voorzien dat de trend ‘mobiliteit als dienst’ de komende jaren zal 
doorzetten. Mede vanwege de goede openbaar vervoersverbindingen rond 
Amersfoort hebben steeds meer inwoners geen auto. Voor veel inwoners is 
autodelen nu al veel goedkoper dan autobezit, omdat er weinig tot geen 
vaste lasten zijn. En ook deelmobiliteit op twee wielen, zoals fietsen, 
elektrische scooters en bakfietsen, kunnen in een deel van de dagelijkse 
mobiliteitsbehoefte van Amersfoorters voorzien. Om meer inwoners over 
de streep te trekken, willen wij dat de beschikbaarheid van deelvervoer 
omhooggaat. Daarom bieden wij meer ruimte aan dergelijke initiatieven, 
zoals het beschikbaar stellen van meer parkeerplekken voor deelauto’s en 
vaste stallingsplekken voor andere mobiliteitsoplossingen.  
 

5.5	Grote	projecten	in	ruimtelijke	ontwikkeling		
 

Ontwikkeling	stationsgebied	
In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad besloten om fietsenkelders 
onder het centraal station en meer groen rondom het station te realiseren. 
Daarmee is deze plek echter nog niet ‘af’. Wij zetten ons in voor de aanpak 
van 'twee voordeuren'. Dat wil zeggen dat ook de huidige ingang/-uitgang 
bij het Piet Mondriaanplein opnieuw wordt ingericht. Het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van die kant van het station is ook van belang met het oog 
op de ontwikkeling van de Kop van Isselt en het ontwikkelgebied Eem en 
Spoor, waardoor de drukte bij het station toe zal nemen. D66 wil deze 
plannen verder uitwerken in nauw overleg met bewoners en mede daarmee 
zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor deze plannen.  
 

Westelijke	ontsluiting	
Dit onderwerp heeft een roerige geschiedenis en zal ook de komende jaren 
onze aandacht vergen. D66 vindt een juiste en volledige 
informatievoorziening aan de gemeenteraad van groot belang, alleen dan 
kunnen de juiste inhoudelijke en procesmatige afwegingen worden gemaakt. 
Deze informatievoorziening is de afgelopen jaren tekort geschoten 
waardoor nu nog stoppen met de aanleg grote financiële consequenties lijkt 
te hebben. In de keuze voor het beste scenario is de gemeente ook sterk 
afhankelijk van andere overheden. Wij vinden dat het belang van inwoners 
van Amersfoort voorop moet staan. De gemeente hoeft niet financieel bij te 
dragen aan het oplossen van een regionaal of Europees vervoersprobleem. 
Bij de afwegingen is onze eis dat het zwaartepunt ligt op de 
fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. 
Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen op 
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andere plekken in de stad, zoals de Isselt en in Amersfoort West, zo 
zorgvuldig mogelijk met bijvoorbeeld verschillende scenario’s. 
 

De	stadsring	als	nieuwe	gracht	
Als stip op de horizon vindt D66 het in ere herstellen van de huidige 
stadsring als stadsgracht en/of groene plantsoenen een mooi initiatief en 
een waardig doel om naar te streven. Het creëert meer groen én blauw 
rondom de binnenstad voor inwoners om te recreëren, voor kinderen om te 
spelen, het stimuleert inwoners om buiten te bewegen en versterkt 
Amersfoort als toeristische trekpleister. Waarbij ook de klimaatadaptatie, 
hittestress en waterberging kunnen worden aangepakt. Maar zo’n ingreep is 
niet gemakkelijk en niet zomaar gedaan. Bovendien moeten we rekening 
houden met de financiële positie van de stad. Dit betekent dat we de 
stadsgracht niet in zijn geheel op korte termijn kunnen realiseren. Wij 
richten ons daarom op maatregelen die een stadsgracht in ieder geval steeds 
dichterbij brengen. Fasering van het project geeft mogelijkheden. Bij 
stedelijke ontwikkeling houden we focus op maatregelen die een 
toekomstige stadsgracht mogelijk maken.  
 
 
 

Het	in	ere	herstellen	
van	de	huidige	
stadring 
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6.	Een	groene	en	duurzame	stad	
 
Amersfoort duurzaam, daar gaan we voor. We leveren de komende jaren 
een forse bijdrage aan CO2-reductie en zorgen voor een groene stad voor 
alle Amersfoorters. Dat draagt bij aan een groter woon, werk- en 
ontwikkelplezier voor alle Amersfoorters. Kinderen leren en ontwikkelen 
spelenderwijs in groene gebieden. Kennisopbouw maakt de (positieve) 
impact van lokale duurzame initiatieven inzichtelijk en een gezonde 
economie verlegt de focus naar sociaal, duurzaam ondernemerschap. 

 
Het is duidelijk dat onze toekomst duurzaam moet zijn om de aarde te 
sparen. In het Klimaatakkoord heeft Nederland met 194 andere landen 
afgesproken om de stijging van de temperatuur te beperken tot ruim onder 
2 graden en zo mogelijk 1,5 graden. De Europese Unie heeft recent 
afgesproken om in 2050 als geheel klimaatneutraal te zijn. D66 
Amersfoort wil voorop lopen met oplossingen voor een CO2-neutrale stad. 
Om bij te dragen aan het behoud van de leefbaarheid van onze aarde, 
maar vooral om Amersfoort ook in de toekomst een veilige, gezonde, 
economisch sterke leefomgeving te laten zijn. 
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Veel stoeptegels zijn vervangen door groen (Operatie Steenbreek 

Openbare ruimte). 
- In meer tuinen wordt regenwater opgenomen (regeling regenwater 

infiltreren). 
- Bloemrijke bermen dankzij verandering in het groenbeheer. 
- Er zijn duizenden extra bomen geplant. 
- Het nieuwe stadspark Elisabeth Groen is gerealiseerd. 
- Enorme groei van het aantal laadpunten voor elektrischer auto’s. 
- De Regionale Energiestrategie is vastgesteld voor een CO2-neutrale 

stad. 

Een	veilige,	gezonde,	
economisch	sterke	
leefomgeving	–	ook	
in	de	toekomst!	 
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Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Minder maaien, meer kruiden- en bloemenbermen.  
- We blijven ongeveer duizend bomen per jaar planten. 
- Meer bekendheid voor duurzaamheidsadvies, zoals door het 

bestaande 033energie. 
- Momenten van vervanging, renovatie of nieuwbouw optimaal 

benutten voor de energietransitie, voor meer energieneutrale 
gebouwen en woningen.  

- Alle projecten uit de Regionale Energiestrategie (RES) ruimtelijk 
mogelijk maken. 

 
6.1	Duurzaam	energieverbruik	stimuleren	

Het reduceren van de CO2-uitstoot door het gebruik van elektriciteit kan 
op twee manieren: door gebruik van energiezuinige apparaten en door 
groene stroom. D66 is blij dat steeds meer inwoners zelf groene stroom 
opwekken door zonnepanelen op hun daken te leggen. Ook is het eerste 
zonneveld in Amersfoort aangelegd door een lokale ondernemer. Maar we 
zijn er nog niet: er zijn nog vele daken onbenut. Ook is er, wat D66 betreft, 
ruimte voor meer zonnevelden. Daarnaast zijn windmolens een tijdelijke 
oplossing om mogelijk CO2-neutraal te worden. Omdat we zien dat 
inwoners en marktpartijen de handschoen al hebben opgepakt, willen wij 
het initiatief zoveel mogelijk bij hen laten. Wel moet de gemeente volledig 
meewerken om alle projecten uit de Regionale Energiestrategie (RES) 
ruimtelijk mogelijk te maken. Door ons aandeel in de RES komende 
periode te realiseren draagt Amersfoort bij aan de landelijke opgave.  
 

6.2	Lokaal	profiteren	van	het	opwekken	van	groene	
stroom	

Voor D66 is het belangrijk dat de wijken rondom een zonneveld of 
windmolen daarvan profiteren. D66 wil bewonersinitiatieven voor 
energiecoöperaties per wijk faciliteren. Ook zou de gemeente waarborg 
moeten staan, zodat deze energiecoöperaties geld kunnen lenen om mee 
te investeren in een zonneveld of windmolen. In een samenwerking met 
een wijkraad en de ondernemer zet de gemeente bewoners aan het roer.  
Verder wil D66 dat de gemeente het aantrekkelijk maakt voor 
marktpartijen om te investeren in een duurzaam Amersfoort. Denk daarbij 
aan het introduceren van groene leges voor dergelijke projecten. 
 
D66 pleit ervoor dat nieuwbouwwijken – zoals Vathorst-Bovenduist – 
vanaf de start energie-positief zijn, oftewel meer groene energie 
opwekken dan zijzelf gebruiken. Als het dakoppervlak niet voldoende is, 
kan mogelijk een zonneveld gerealiseerd worden met de eerder genoemde 
voorwaarden of kijken we samen met ondernemers en bewoners naar 
duurzame, innovatieve oplossingen. 

Samen	meer	groene	
stroom	opwekken	 
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6.3	Iedereen	van	het	aardgas		

De grootste opgave ligt in het duurzaam verwarmen van onze woningen. 
De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een warmtevisie en 
een warmte-transitievisie, waarbij het uitgangspunt was dat een hele wijk 
in één keer van het gas gaat, zodat de infrastructuur in een keer wordt 
aangepast. In deze wijkgerichte aanpak is het echter lastig om iedereen 
tegelijk mee te krijgen en de coördinatie en aansturing kost veel geld. Door 
de focus op wijken is de afgelopen vier jaar te weinig voortgang geboekt. 
D66 wil daarom ook aandacht voor een individuele aanpak, zodat 
woningen ook in hun eigen tempo van het gas en op logische momenten 
stappen kunnen zetten. Wel blijft het verduurzamen van de eigen woning 
voor een deel van Amersfoort nog steeds onbetaalbaar. Daarom wil D66 
dat de gemeente verkent in hoeverre deze de financiering kan faciliteren. 
 
D66 wil dat de aandacht en bekendheid van duurzame energieoplossingen 
binnen de gemeente groeit. Er is nog veel onduidelijkheid en 
onwetendheid over de mogelijkheden en kansen die er liggen op het 
gebied van duurzaamheid. Het bestaande 033energie verdient meer 
bekendheid. Wij zien graag meer zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in 
winkelcentra middels zogenoemde klimaatwinkels. De dienstverlening van 
de gemeente kan nog een stap zetten naar een meer nabije aanpak. Niet 
alleen folders en berekeningen op afstand, maar interactieve 
mogelijkheden om voor iedere woning en/of wooncomplex inzichtelijk te 
maken wat de stappen zijn naar een aardgasvrije woning.  
 

6.4	Schone	lucht	
Elektrisch vervoer draagt bij aan schone lucht en minder CO2-uitstoot. 
Steeds meer mensen rijden elektrisch, de jeugd kiest vooral elektrische 
scooters en marktpartijen investeren in een goed aanbod van laadpalen en 
snelladers. Om mensen zonder eigen oprit te helpen en de 
toegankelijkheid van stoepen te waarborgen, kijken we naar kabelgoot-
tegels en lantaarnpalen als laadpalen. In 2030 is naar verwachting bijna 
een derde van de auto’s elektrisch. Ook zien we dat steeds vaker goederen 
en post met elektrisch vervoer in de (binnen)stad rond worden gebracht. 
Wij streven naar zero-emissie openbaar busvervoer. D66 vindt het 
belangrijk dat de gemeente bij een volgende concessie inzet op elektrisch 
busvervoer. Waterstof is een veel duurder alternatief, waar we daarom 
niet voor kiezen.  
 
Daarnaast willen we voor een goede luchtkwaliteit ook blijvend aandacht 
voor het verminderen van houtstook, zoals in open haarden. Houtrook 
levert een belangrijke bijdrage aan luchtverontreiniging. Vooral bij mist en 
windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is 
voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen  

Een	goede	
luchtkwaliteit	voor	
iedereen 
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aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Een open haard blijkt 
uiteindelijk dus toch niet zo gezellig. Daarom willen we voorlichting blijven 
geven over de gezondheidsrisico’s van houtstook, gecombineerd met een 
oproep om houtrookfilters te plaatsen en niet te stoken bij mist en windstil 
weer.  
 
Rondom oud en nieuw veroorzaakt vuurwerk enorme luchtvervuiling, 
geluidsoverlast en afval op straat waar veel inwoners last van hebben. 
Bovendien veroorzaakt vuurwerk elk jaar nog gewonden, ook omstanders 
lopen gevaar. Wij pleiten daarom voor een centrale vuurwerkshow als 
verbindend evenement voor de stad en een verbod op het zelf afsteken 
van vuurwerk.  
 

6.5	 Op	 naar	 een	 klimaatadaptief	 en	 biodivers	
Amersfoort	

Het klimaat verandert en daarmee neemt de kans op extreme regenbuien, 
lange periodes van droogte en hittegolven toe. De overstromingen in 
Limburg zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast neemt de biodiversiteit af 
terwijl deze diversiteit aan dieren zoals insecten cruciaal is. Om droge 
voeten te houden en verkoeling te vinden in de zomer is het vergroenen 
van Amersfoort een noodzaak. Mede dankzij de Groenvisie is er gestart 
met klimaatadaptatie en biodiversiteit in Amersfoort. Er zijn echter nog 
veel kansen om pleinen, straten en ook de binnenstad groener te maken. 
Dat creëert schaduwplekken voor recreatie en helpt voor opvang van 
regenwater en het ontlasten van het riool bij zware regenbuien.  
 
D66 wil inzicht in welke risico’s we lopen door verlies aan biodiversiteit en 
klimaatverandering. Op basis daarvan zullen er duidelijke politieke keuzes 
gemaakt worden over welke risico’s acceptabel zijn en welke niet.  
 

Vergroten	van	de	biodiversiteit		
Het bestaand groen wordt biodiverser door het planten van meer bomen, 
bloemrijke bermen en hogere en bredere heggen. We willen Tiny Forests 
stimuleren, bosjes met inheemse bomen en planten ter grootte van een 
tennisbaan, waar de natuur haar gang kan gaan. In het Elisabeth Groen 
Stadspark zien we dat inwoners dankzij een uitzichtpunt toch van deze 
natuur kunnen genieten. De afgelopen jaren heeft Amersfoort een 
inhaalslag gemaakt met het herplanten van bomen. De huidige ambitie om 
duizend bomen per jaar nieuw bij te planten willen we de komende jaren 
ook doorzetten.  
 

  

Een	centrale	
vuurwerkshow	als	
verbindend	evenement	
voor	de	stad 

Planten	van	duizend	
bomen	per	jaar 
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Daarnaast wil D66 dat er meer verbindingen komen tussen de groene 
gebieden. Dat kan door meer bomen, struiken en heggen op 
gemeentegrond en in particuliere tuinen. Door stoepen te vervangen door 
groenstroken. Door verticale tuinen op de muur en door sedum op platte 
daken. Het aanleggen van deze verbindingen bevordert de weerbaarheid 
van de natuur en geeft schaduwrijk groen voor Amersfoorters om te 
recreëren.  
 

Natuurinclusief	bouwen	
D66 wil dat er natuurinclusief wordt gebouwd, dus met een integrale 
aanpak voor natuur en klimaat. Dat betekent dat de bestaande 
groenstructuur een van de leidende principes is bij de ruimtelijke inrichting 
en dat natuurbehoud en -verbetering voorop staan in plaats van 
compensatie. Ook moeten nieuwe of gerenoveerde gebouwen zoveel 
mogelijk uitgevoerd worden met groene daken, ingebouwde 
vleermuiskasten, nestpannen en nestkasten. En in de buitenruimte vraagt 
dit om aandacht voor goede locaties voor bijen en vlinders. Een mooi 
voorbeeld is het Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen dat in Arnhem en 
Den Haag wordt toegepast. Wij vinden dit een inspirerende aanpak voor 
nieuwbouw in Amersfoort.  
 

Groenonderhoud	
We stappen af van een aangeharkte stad en geven de natuur weer de 
ruimte. Wij willen stoppen met bladeren blazen en schoffelen in groen. 
Door permacultuur toe te passen ontstaat meer bodemleven (micro-
organismen) waardoor meer CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Op deze 
manier heeft het groenonderhoud extra voordelen voor de biodiversiteit, 
terwijl de kosten voor het onderhoud tegelijkertijd geminimaliseerd 
worden. 
 

6.6	Afval	is	een	grondstof	
Afval is voor D66 geen restproduct, maar een potentiële grondstof. Het 
nieuwe afvalinzamelingssysteem (omgekeerd inzamelen) bevordert dat 
inwoners het afval scheiden, maar het kan nog beter. Het is belangrijk om 
inwoners nog bewuster te maken dat afval scheiden nodig is en dat dit 
begint met het voorkomen van afval. Zo wil D66 bijvoorbeeld dat in 
samenwerking met de gemeenten in Utrecht serieus werk wordt gemaakt 
van milieuvriendelijke verwerking van luiers. Luiers zijn namelijk een grote 
afvalstroom die prima apart is in te zamelen, bij bijvoorbeeld 
kinderdagverblijven. Door afval als grondstof te beschouwen, stimuleren 
we het innovatieve vermogen en creativiteit van onze kenniscentra. 
Bovendien levert deze visie kansen voor ondernemend Amersfoort. 
 
Afval is een grondstof in de circulaire economie, daar willen wij naar toe. 
Om zo min mogelijk beslag te leggen op de aarde hergebruiken we zo veel 

Aandacht	voor	goede	
locaties	voor	bijen	
vlinders 
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mogelijk grondstoffen. Het nieuwe stadhuis moet daarin een 
voorbeeldproject zijn. Ook de nieuwe locatie van de ROVA moet de 
circulaire economie ondersteunen. Verder kan de gemeente gebruik 
maken van haar inkoopkracht door het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
mede te baseren op de laagste totale levensloopkosten, de 
herbruikbaarheid van grondstoffen in het product en/of de CO2-
voetafdruk. 
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7.	Onze	bruisende	en	
ondernemende	stad	
 
D66 kiest voor een toekomstbestendige Amersfoortse economie. 
Samenwerking tussen organisaties zien wij daarin als essentieel. We 
noemen dit de 'netwerkeconomie', waarin deelnemers succesvolle 
praktijken uitwisselen en partnerschappen aangaan. Opbouw van kennis en 
kunde zorgt voor een bloeiende economie. Het stimuleert innovatie en 
ondernemerschap en geeft talent de kans. Wij zien cultuur als een van de 
pijlers van de economie en willen een levendige binnenstad met festivals 
en een rijk cultureel aanbod behouden. Theater- en poppodia, muziekles, 
musea, festivals en orkesten: het rijke culturele aanbod van Amersfoort is 
een van de bouwstenen van onze stad. D66 Amersfoort wil cultuur verder 
verankeren in de Amersfoortse gemeenschap. Daarbij is cultureel 
ondernemerschap voor D66 belangrijk. Om de positie van Amersfoort als 
toeristische trekpleister te versterken blijven we inzetten op city 
marketing.  
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- Ontwikkeling van de Nieuwe Stad. 
- Herinrichting De Kamp voor een beter winkelgebied zonder 

verkeersoverlast.  
- Planvorming voor herinrichting Varkensmarkt in 2022/2023. 
- Snelle steun voor ondernemers tijdens de coronapandemie. 
- Ruimte voor duurzame ondernemingen, zoals de Retourboulevard. 

 
Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- Het beschikbaar stellen van geschikte locaties voor start-ups, scale-

ups en sociale ondernemers. 



 
 

44 

- Een creatievere invulling van bedrijventerreinen, vermengd met groen 
en wonen. 

- Meer ruimte om leegstaande winkels in de aanloopstraten naar het 
centrum om te bouwen tot woningen. 

 
Samenwerking strekt zich wat D66 betreft uit in de gehele regio. Immers, 
met de nabijheid van de Randstad én de mooie natuurgebieden is 
Amersfoort voor velen een aantrekkelijke, dynamische woon-werkstad. D66 
wil deze kracht van de regio ondersteunen door zich blijvend in te zetten 
voor regionale bereikbaarheid en samenwerking. Als centrumgemeente 
werken we bovendien met een uitgestoken hand samen met andere 
gemeenten.  
Onze aandacht gaat vooral ook uit naar startende ondernemers en het MKB. 
Door regeldruk tegen te gaan, creëren we kansen voor economische 
bedrijvigheid en geven we bedrijven de ruimte om lef te tonen en 
initiatieven te ontplooien. Daarbij staan duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap hoog in het vaandel.  
 

7.1	Ondernemerschap:	van	lokale	ondernemers	tot	
aan	starters,	start-ups	en	scale-ups		

D66 vindt het belangrijk dat ondernemers volop kansen krijgen in 
Amersfoort. We willen dat huidige én startende lokale voorzieningen 
(retailers en horeca) zoveel als mogelijk behouden blijven. We willen een 
goede omgeving voor hen creëren, zodat zij hun positie behouden, dan wel 
zich gemakkelijk kunnen vestigen en zich verder kunnen ontwikkelen.  
 
Daarnaast hebben we in het bijzonder aandacht voor beginnende 
ondernemers en voor start-ups en scale-ups. Start-ups zijn beginnende, 
vernieuwende ondernemingen die de economie van Amersfoort een 
positieve impuls kunnen geven. Zij stimuleren innovatie en maken de stad 
aantrekkelijk voor uiteenlopende doelgroepen.  
 
Het creëren van een goede omgeving voor deze start- en scale-ups is van 
belang voor een groeiende stad, omdat het aantrekkingskracht heeft op 
creatieve ondernemers en op de relatief veel hoogopgeleide jonge inwoners 
die de stad rijk is. Deze creatieve ondernemers geven bovendien een impuls 
aan het onderwijs, door samenwerkingen aan te gaan met de MBO- en 
HBO-opleidingen in stad en regio. Denk hierbij aan stage- en 
opleidingsplaatsen, maar ook aan wisselwerking tussen theoretische en 
praktische kennis en kunde. Op deze wijze versterken economie en 
onderwijs elkaar.  
 
D66 wil dit stimuleren door het beschikbaar stellen van geschikte locaties 
(zoals kleinschalige kantoren) én door het combineren van de functionaliteit 
van een ruimte. Een mooi voorbeeld hiervan is De Nieuwe Stad; het 

We	geven	bedrijven	
de	ruimte	om	lef	te	
tonen	en	initiatieven	
te	ontwikkelen 

Economie	en	
onderwijs	
versterken	elkaar	 



 
 

45 

stadsdeel waar gebruikers, gebouwen en functionaliteiten elkaar versterken. 
Waar mensen werken, leren, recreëren en – in de nabije toekomst – ook 
wonen. In De Nieuwe Stad zijn inmiddels ruim tachtig kleinere en grote 
bedrijven gevestigd. 
 
Voor kleinere en startende ondernemingen is het door de hoge huurprijzen 
lastig om een goede en betaalbare locatie te vinden. D66 Amersfoort wil 
onderzoeken of er regelingen mogelijk zijn om deze jonge en vernieuwende 
ondernemingen te stimuleren.  
 

Aandacht	voor	zzp’ers	
D66 wil het zelfstandig ondernemerschap hoog op de gemeentelijke agenda 
zetten. Zzp’ers zijn een grote en groeiende groep in Amersfoort en het is 
belangrijk dat zij zich optimaal kunnen ontplooien. D66 vindt het belangrijk 
dat de gemeente blijvend aandacht heeft voor de verschillende zzp-groepen, 
zeker nu het aantal zzp’ers door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is 
toegenomen. Vooral in tijden van crisis, zoals de coronacrisis, moet alles op 
alles worden gezet om deze doelgroep te bereiken met steun en advies.  
 

7.2	Sociale	ondernemingen	aantrekken		
Sociale ondernemingen hebben een maatschappelijke missie, zoals het 
vergroten van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd zijn zij van economische waarde voor de stad en de regio. 
Daarom wil D66 meer sociale ondernemingen aantrekken en structurele 
samenwerking met hen realiseren. Concreet noemen we hierbij de volgende 
initiatieven:  
- De gemeente kan meer inkopen bij sociale ondernemingen, zoals 

bijvoorbeeld de catering op het gemeentehuis.  
- Support als gemeente kleinschalige maatschappelijk betrokken 

ondernemingen (social firms), bijvoorbeeld via de (sociale) coöperatie 
‘Blauwe Paraplu' die ondersteuning biedt aan (toekomstige) 
ondernemers.  

- Versterk als gemeente initiatieven zoals een multifunctionele 
broedplaats, o.a. De WAR, met een sociaal-maatschappelijk doel op het 
gebied van kunst, wetenschap en innovatie.  

 
7.3	Inspiratieplekken	voor	bedrijven,	onderwijs	en	
overheid		

D66 stimuleert graag bedrijven die vernieuwende producten en/of diensten 
ontwikkelen en wil ruimte bieden aan de kennis- en maakindustrie. D66 
pleit ervoor dat de gemeente deze durvers en doeners faciliteert door de 
experimenteerruimte in de stad te verbeteren. Zo kan er een broedplaats 
ontstaan waar nieuwe technologieën en duurzame initiatieven worden 
ontwikkeld. Wij denken bijvoorbeeld aan een inspiratieplek waar bedrijven, 
onderwijs en lokale overheden elkaar treffen, zoals een 
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bedrijfsverzamelgebouw voor jonge ondernemers en onderwijsinstellingen. 
Op deze manier bouwen we aan nieuwe netwerken, waarin de gemeente 
samenwerkt met ondernemers en kennisinstellingen. Bovendien ziet de 
netwerkeconomie daarmee toe op de aansluiting van arbeidsplaatsen in het 
bedrijfsleven met het onderwijsaanbod van het MBO en HBO in 
Amersfoort. 
 

7.4	Duurzaamheid	als	economische	kans	
Wij willen de reputatie van Amersfoort als groene, progressieve stad verder 
ontwikkelen. Duurzame vernieuwing draagt positief bij aan het economische 
klimaat, omdat het geld en banen oplevert. Daarom zet D66 onder meer in 
op de energietransitie: als kans voor een duurzame toekomst, als 
verdienmodel voor ondernemers en voor meer werkgelegenheid. De 
transitie naar een duurzame gemeente biedt kansen voor innovatieve 
bedrijven en -projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is de StadsWormerij, 
een duurzaam initiatief dat eveneens fungeert als sociale onderneming voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu de basis voor de circulaire 
economie in Amersfoort gelegd is, wil D66 de komende periode benutten 
om daarop voort te bouwen. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente 
Amersfoort ondersteunend is aan nieuwe initiatieven van ondernemers die 
duurzaam ondernemerschap in de praktijk brengen en daarmee weer andere 
ondernemers inspireren. De gemeente dient daarom de juiste kaders te 
stellen, die ondernemers de ruimte geven om het duurzaam 
ondernemerschap verder vorm te geven. D66 gelooft in de eigen kracht van 
mensen! 
 
Wij zijn er trots op dat D66 aan de wieg heeft gestaan van de herinrichting 
van verouderde bedrijventerreinen, zoals Isselt en De Hoef. Hierin willen we 
tempo houden. D66 heeft volop ingezet op een creatievere invulling van 
deze bedrijventerreinen, vermengd met groen en wonen. Deze terreinen 
bieden ruimte aan duurzaam ondernemerschap, zoals de te openen 
Retourboulevard waar verschillende bedrijven gericht op hergebruik elkaar 
vinden. Wij willen dat meer kantoorpanden getransformeerd worden naar 
duurzame woningbouw en (kleinschalige) werklocaties. Zo creëren we een 
stedelijk gebied waarin gewoond en gewerkt kan worden, met oog voor 
mens, natuur en economie. 
 
Om duurzaam ondernemerschap verder te stimuleren wil D66 dat groene 
en sociale ondernemers een aantoonbaar voordeel hebben als het gaat om 
lokale belastingen en heffingen. D66 wil dit bereiken door middel van fiscale 
vergroening.  
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7.5	 Gevarieerde	 winkelstad	 en	 tegengaan	 van	
leegstand	

Amersfoort is een gevarieerde winkelstad en dat willen we zo houden. De 
groeiende leegstand is een bedreiging voor het stadshart, daarom willen we 
beleid op het behoud van winkels en kantoren. Daarbij wil D66 meer ruimte 
om leegstaande winkels in de aanloopstraten naar het centrum om te 
bouwen tot woningen, die geen torenhoge huurprijzen moeten krijgen. D66 
stuurt op het beschikbaar maken van kleinschalige ruimtes en het 
combineren van functionaliteiten, zoals gecombineerde woon-werkruimtes 
of tijdelijk gebruik. Waar nodig betekent dit ook het opsplitsen van grote 
leegstaande panden. Zo wordt het voor detailhandel, kleinere kantoren en 
horeca makkelijker om zich te vestigen in het stadshart en zorgen we voor 
een snellere bezetting van leegstaande panden. Daarmee stimuleren we dat 
mensen elkaar blijven ontmoeten in onze mooie binnenstad.  
 

7.6	Cultuur	in	onze	bruisende	stad	
Theater- en poppodia, muziekles, musea, festivals en orkesten: het rijke 
culturele aanbod van Amersfoort is een van de bouwstenen van onze stad. 
Het gaat hierbij om mooie tentoonstellingen in musea en voorstellingen in 
theaterzalen, om straattheater in de wijken op locatie, om cultuureducatie 
op scholen en in wijken. En om festivals als Amersfoort Jazz, Dias Latinos, 
het Dorpsfeest Hoogland, Lepeltje Lepeltje en het Smartlappenfestival; 
evenementen die Amersfoort gezicht geven. D66 staat voor een goed 
vestigingsklimaat voor deze instellingen, festivals en de makers van al dat 
moois.  
 
Cultuur draagt in belangrijke mate bij aan de economie en dus aan de 
welvaart van Amersfoort. Kunstenaars zorgen voor een aantrekkelijk 
cultureel klimaat in onze stad, wat eraan bijdraagt dat inwoners zich vrij 
voelen om zichzelf te zijn. Dat maakt Amersfoort een fijne stad om in te 
wonen. En toeristen die Amersfoort bezoeken voor een museum of 
uitvoering, landen later op de terrassen, in de winkels en in de hotels. 
Cultuur versterkt daardoor de werkgelegenheid en leidt tot toegenomen 
waarde van woningen en grond, bevordert de terrassen- en winkelstad en 
verhoogt de bestaanswaarde van onze prachtige binnenstad. 
 

De afgelopen vier jaar heeft D66 Amersfoort de wethouder voor cultuur 
en voor evenementen geleverd. Een aantal van onze mijlpalen: 
- 1 miljoen euro extra structureel erbij op de cultuurbegroting per jaar. 
- 800.000 euro extra beschikbaar gesteld voor evenementen en 

festivals. 
- Bezuiniging op amateurkunst is geannuleerd. 
- Cultuuronderwijs kreeg een steviger basis door het inrichten van 

NEOS, onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs.  
- Koningsnacht festival met lokale en nationale artiesten in 2019.  
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- Museum Flehite en de historische katoendrukkerij Volmolen zijn 
duurzaam gerenoveerd. 

 
De komende periode willen we het culturele aanbod voor de inwoners 
van Amersfoort verder versterken. 
- Een breed festivalaanbod behouden.  
- Amateurkunst blijven steunen. 
- Een nieuw cultuurhuis in de binnenstad als vervanging voor Flint en 

De Lieve Vrouw. 
- Het realiseren van een expositieruimte bij het collectiecentrum in 

Vathorst waar rijkscollecties van o.a. het Rijksmuseum zijn 
opgeslagen. 

 
7.7	Cultuur	voor	iedereen	

Cultuur is van jong en oud en hoort zo toegankelijk mogelijk te zijn: van 
Poppen in het Park, het straattheater van Spoffin tot het jaarlijkse 
kamermuziekfestival September Me of het dancefestival Into the Woods. 
Wat betreft D66 Amersfoort blijven we inzetten op jaarlijkse festivals voor 
de stad. Denk bijvoorbeeld aan het succesvolle festival op Koningsnacht 
2019. Maar ook de vele andere festivals die er zijn moeten we doorzetten 
en toegankelijk houden voor iedereen in de stad. Bij alle festiviteiten zien 
we een faciliterende rol vanuit de gemeente en een leidende rol van de stad. 
 
Amersfoort hecht eraan dat cultuur voor iedereen is. Ook de 
amateurverenigingen en orkesten zijn belangrijk in onze stad. Verenigingen 
binden jong en oud en overbruggen verschillende wijken en achtergronden. 
D66 wil daarom niet bezuinigen op toegankelijke (straat)kunst en cultuur die 
onze stad levendig en verbonden houdt. Zo wil D66 meer kunst in de 
openbare ruimte realiseren. Daar waar er al kunst in de openbare ruimte is, 
is goed onderhoud en renovatie hiervan belangrijk.  
 
D66 wil dat de geldstromen zoveel mogelijk bij de kunstenaars uitkomen en 
dat noodzakelijke overhead en huur van ruimten niet hoger zijn dan strikt 
noodzakelijk. Wij willen met makers en podia in gesprek blijven om hierin 
voor de toekomst een juiste vorm te vinden. 

	
7.8	Cultuureducatie	voor	kinderen	en	jongeren	

Cultuur verbindt mensen en zorgt voor nieuwe ideeën en onverwachte 
mogelijkheden. Belangrijker nog vinden wij dat cultuureducatie, 
straattheater en andere laagdrempelige initiatieven kinderen helpen in hun 
ontwikkeling, bijdragen aan hun mentaal en fysiek welbevinden én aan het 
verwerven van 21-eeuwse vaardigheden. Zoals creatief denken en 
handelen, kritisch denken, blijvend leren, mediawijsheid en 
probleemoplossend denken en handelen. Daarnaast bevordert cultuur de 
sociale samenhang in wijken. Inzetten op kunst en cultuur in het onderwijs 
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en in de wijken vindt D66 daarom net zo belangrijk als inzetten op sport en 
bewegen. D66 vindt dat de huidige onevenwichtige verhouding hierin veel 
beter in balans moet worden gebracht, zodat kinderen en jongeren de kans 
krijgen om creatief bezig te zijn en kennis te maken met allerlei vormen van 
kunst en cultuur. De huidige subsidies voor cultuureducatie moeten daarom 
worden gecontinueerd en de financiering Cultuureducatie met kwaliteit 
moet structureel worden. In analogie van de subsidieregeling ‘Sport en 
Bewegen’ wil D66 een Ontwikkelfonds Cultuuronderwijs opzetten. Zo’n 
fonds biedt culturele partijen in Amersfoort de mogelijkheid om een bijdrage 
te leveren aan het ontwikkelen van cultuur-educatieve projecten voor 
kinderen en jongeren in primair- en voortgezet onderwijs en in middelbaar 
beroepsonderwijs.  
 

7.9	 Een	 nieuw	 cultuurhuis	 en	 verbinden	 van	
bestaande	parels	

D66 Amersfoort pleit ervoor om de visie voor de toekomst op de podia, die 
is opgesteld door de culturele sector zelf, te omarmen. Dat betekent het 
creëren van een Cultuurhuis waarin onder andere de Flint en De Lieve 
Vrouw een plek krijgen. De huidige locaties van deze twee podia hebben 
binnen afzienbare tijd een ingrijpende en dure renovatie nodig. Een nieuw 
cultuurhuis kan beide theaters een passende plek bieden. D66 Amersfoort 
vindt het Oude Stadhuis een logische en geschikte locatie daarvoor. Daarbij 
moeten oefenruimtes en ateliers komen waar iedereen in de stad gebruik 
van kan maken, met aandacht voor een structurele plek voor het 
Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) om te repeteren. 
 
Amersfoort heeft veel culturele parels, zoals de Kunsthal KADE, het 
Mondriaanhuis en Flehite. Deze worden via een wandeling met elkaar 
verbonden. Een cruciale schakel daarin is het Rietveldpaviljoen, dat wij een 
permanente culturele invulling willen geven. Wij vinden dat het 
Rietveldpaviljoen in eigendom moet blijven van de gemeente Amersfoort, 
zodat deze parel toegankelijk blijft voor de inwoners van de stad. We blijven 
investeren in de promotie van Amersfoort voor Nederlandse en cultureel 
geïnteresseerde buitenlandse toeristen. Amersfoort cultuurstad komt zo 
steeds duidelijker op de kaart. 
 
In Vathorst staat het collectiecentrum voor rijkscollecties van onder andere 
het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en museum Paleis Het 
Loo. Wij willen een expositieruimte bij dit collectiecentrum om 
Amersfoorters en bezoekers de kans te geven een glimp op te vangen van al 
het bijzonders dat in onze stad wordt opgeslagen.  
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Samenwerking	stimuleren		
D66 wil mogelijkheden voor kunst- en cultuurinitiatieven behouden. Niet 
meer van hetzelfde, wel anders en voor diverse doelgroepen. We willen 
samenwerking tussen kunstenaars en collectieven voor maatschappelijke 
doelen stimuleren, om met elkaar bij te dragen aan een inclusieve, duurzame 
en leefbare stad. Het broedplaatsenbeleid om kunst te stimuleren, zoals dat 
is ontworpen door broedplaats De WAR, zal het uitgangspunt worden voor 
de gemeente. Daarmee zorgen we dat er een passende huisvesting is voor 
sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven.	
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8.	Bestuurscultuur		
 
D66 wil blijven investeren in een sterk Amersfoort en een waarborg bieden 
voor de primaire basisvoorwaarden onderwijs, wonen en verduurzaming. 
Een aarde om op te leven, een huis om in te wonen en kennis als kans op 
een (betere) toekomst. Ook cultuur, zorg en de economie blijven 
belangrijke thema’s binnen Amersfoort. We willen investeren in kansen 
voor mensen, in onderwijs, in zorg voor kinderen en jeugd en in leven lang 
ontwikkelen.  
 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
- We hebben in de gemeenteraad steeds het belang van volledig en 

tijdig informeren van de raad benadrukt.  
- We staan voor transparantie naar inwoners en blijven het belang 

benadrukken van het tijdig betrekken van inwoners bij grote 
veranderingen.  

- Gesprek in de gemeenteraad over hoe we met elkaar omgaan: dat is 
wat D66 betreft respectvol, niet discriminerend en lerend.  

- Een gemeentelijke begroting met voldoende buffer.  
- De lastenverhoging voor inwoners is niet hoger dan de inflatie. 

 
Wat is onze inzet voor de komende vier jaar? 
- Een gezonde financiële buffer waarborgen om ook in de toekomst 

risico’s te kunnen ondervangen. 
- Stevige participatie van inwoners in grootschalige projecten, zodat we 

samen het beste kunnen doen voor Amersfoort. 
- Geschreven informatie voor inwoners is helder geformuleerd en 

jargonvrij.  
- Ambtenaren en diensten zijn makkelijk en eenvoudig te benaderen. 
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8.1	De	financiële	positie	van	Amersfoort	
De gemeente Amersfoort staat er financieel goed voor. Er is voldoende 
(spaar)geld om tegenvallers op te vangen en te kunnen blijven investeren. 
 
De financiële toekomst van de gemeente Amersfoort is door o.a. de COVID-
19 crisis, het ontbreken van een nieuw kabinet en de onzekerheid over de 
voorwaarden van het extra geld voor de jeugdzorg, minder goed te 
voorspellen dan in eerdere jaren. We zullen de vinger aan de pols moeten 
houden qua financiën. Mogelijk is er niet voldoende geld om onverminderd 
door te blijven gaan met het uitvoeren van het voorgenomen beleid. Het is 
dan nodig om keuzes te maken waarbij D66 de lasten van de inwoners niet 
meer wil laten stijgen dan de hoogte van de inflatie. De gemeente moet een 
gezonde financiële buffer houden zodat we ook in de toekomst risico’s op 
kunnen vangen. 
 
Dat betekent dat we gezamenlijk nog beter moeten nadenken over de 
investeringen die we gaan doen. Daarbij willen wij kijken naar wat onze 
investering opbrengt. Innovatie biedt daarbij kansen. Een investering in 
innovatieve projecten of start-ups, kan betekenen dat met 1 euro meer 
sociale welvaart kan worden gecreëerd. Ook willen we investeren in 
kinderen, want zij zijn onze toekomst. Onderwijs en jeugdhulp, als er 
ondersteuning nodig is, vinden wij dus van het hoogste belang. Verder is 
D66 er van overtuigd dat cultuur zorgt voor verbindingen en onze stad 
sterker maakt.  
 

8.2	 Een	 betaalbaar	 leven	 én	 sociale	 welvaart	 in	
Amersfoort		

Met goed financieel beleid zorgen wij dat de standpunten van D66 
Amersfoort bijdragen aan sociale welvaart en een betaalbaar leven in 
Amersfoort. Daarom zetten wij ons in voor de volgende standpunten:  
- Het onderwijs, wonen en verduurzaming hebben voor Amersfoort en 

haar inwoners een hoge prioriteit; 
- In de afgelopen jaren hebben we een bezuiniging op cultuur weten te 

voorkomen en structureel extra gelden hiervoor vrijgemaakt. Deze 
toegevoegde waarde voor Amersfoort en haar inwoners willen we 
continueren;  

- Investeren in een netwerkeconomie ten behoeve van een gezonde 
economie door o.a. de zorg voor passende werkgelegenheid, 
ondernemerschap en stageplekken;  

- Investeren in een gezond Amersfoort door o.a. een actieve levensstijl te 
stimuleren en te faciliteren met oog voor preventie en het sociaal 
domein; 

- We zullen terughoudend zijn om de OZB meer te laten stijgen dan de 
inflatie en dat alleen doen als het noodzakelijk is om de gemeente 
gezond te houden. We zullen daarbij de loon- en prijsindex als 
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referentie hanteren want als deze stijgen is alles voor de gemeente ook 
duurder. 

- Toeristenbelasting (die per 1 juli van 2021 is ingevoerd) vinden wij een 
goede manier om de kosten van de goede voorzieningen die we hebben 
met name voor toeristen te dekken.  

 
8.3	Een	betrouwbare	overheid	

D66 zet zich in voor een goed gemeentelijk bestuur en een betrouwbare 
overheid. Goed bestuur en vertrouwen ontstaat door twee partijen: 
enerzijds de gemeente, anderzijds haar inwoners. Als die twee partijen een 
ongeëvenaarde samenwerking aangaan, ontstaat de beste versie van 
Amersfoort, daar zijn wij van overtuigd. D66 gelooft hartstochtelijk in deze 
wederzijdse betrokkenheid en wil dat (ook) op gemeentelijk niveau 
waarmaken. Daarom heeft D66 extra aandacht voor de bestuurscultuur. Wij 
staan voor een cultuur waarin wij mensen serieus nemen, zorgen voor 
optimale toegankelijkheid en open communicatie.  
 

8.4	Betrokken	inwoners	maken	een	mooie	stad	
Met meer directe invloed van bewoners op beslissingen over hun eigen 
leefomgeving wordt de afstand tussen bewoners en de gemeente verkleind. 
Maar belangrijker nog: de bewoners weten goed wat hun eigen omgeving 
nodig heeft en door participatie worden de gemeentelijke plannen ook echt 
beter. Daarom wil D66 inzetten op stevige participatietrajecten bij 
grootschalige veranderingen en meer maatwerk bij kleine aanpassingen. 
Wijkcoördinatoren en wijkambassadeurs zorgen ervoor dat inwoners zich 
eigenaar voelen van de buurt. Bijvoorbeeld als ze een nieuwe speeltuin 
willen plaatsen of meer groen willen in de buurt. Ze ondersteunen het 
participatieproces door overheid, organisaties en inwoners met elkaar in 
contact te brengen en stimuleren inwoners om een eigen wijktoekomstvisie 
op te stellen. We investeren in co-creatie met de buurt. 
 
D66 vindt het heel belangrijk dat inwoners een stem hebben over de eigen 
leefomgeving, dat die stem gehoord en benut wordt en dat de inwoner weet 
wat er met zijn inspraak gebeurt. Daarom zijn wij blij met de participatiegids 
als leidraad. Het zogenoemde 'starten voor de start' is een belangrijk 
uitgangspunt voor succesvolle participatie. Tijdige en duidelijke informatie is 
voorwaardelijk, maar participatie gaat veel verder dan informeren. 
Bewoners moeten vroegtijdig worden betrokken zodat zij invloed kunnen 
uitoefenen bij de planvorming en niet alleen op de details bij de uitvoering. 
Om te kijken of de participatiegids daarbij voldoende helpt wil D66 deze in 
2022 evalueren.  
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Meer	ruimte	voor	initiatieven	van	inwoners	
D66 wil inwoners de ruimte geven om samen eigen initiatieven te 
ontplooien. Om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen willen we het 
mogelijk maken voor buurtbewoners om overheidsdiensten uit te voeren in 
plaats van de gemeente (of de uitvoerder die de gemeente hiervoor heeft 
aangewezen) als zij van mening zijn een betere partij te zijn (recht om uit te 
dagen). Een voorbeeld hiervan kan het groenbeheer in de wijk zijn. Ook 
hebben inwoners het recht om meer samen te werken met de overheid om 
initiatieven te ontplooien (recht om samen te werken). 
 
Voor grotere thema’s, zoals klimaatadaptatie of veiligheid in de buurt wil 
D66 inwoners en/of wijkcoördinatoren de ruimte geven om te 
experimenteren met een gelote burgerraad/ wijkraad. Deze burgerraad kan 
ideeën aandragen voor de gemeente en krijgt een belangrijke stem bij grote 
projecten in de wijk. 
 

8.5	Toegankelijk	en	laagdrempelig	
Toegankelijkheid betekent dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat de 
gemeente zorgt dat alle informatie op een gebruiksvriendelijke wijze 
beschikbaar is, zodat iedereen het kan begrijpen. Geschreven informatie is 
daarom helder geformuleerd en jargonvrij. Toegang tot de gemeente 
betekent ook dat ambtenaren of diensten makkelijk en eenvoudig te 
benaderen zijn. Als hiervoor procedures noodzakelijk zijn, dan geeft de 
gemeente passende ondersteuning om de procedures te doorlopen. 
 

8.6	Privacy	en	gebruik	van	algoritmes	
Overheden maken steeds meer gebruik van algoritmes om schaarse 
middelen te verdelen, ook gemeentes. De bedoeling hiervan is om efficiency 
te verhogen, maar onbedoeld kunnen algoritmes discriminatie in stand 
houden of verergeren. D66 is er alert op dat de rechten van inwoners 
worden beschermd en dat de gemeente Amersfoort transparant is over de 
algoritmes die zij gebruikt. Om dit te realiseren moet het doel van de 
algoritmes gepubliceerd worden op de website van de gemeente. Daarnaast 
is het belangrijk dat een ethische commissie toeziet op de werking van de 
algoritmes en deze jaarlijks evalueert. Ook deze evaluatie zal op de website 
gepubliceerd worden.  
 

8.7	Regionale	samenwerking		
D66 vindt het belangrijk om te blijven samenwerken met onze 
buurgemeenten en de provincie. Een gezamenlijke visie voor onze regio is 
belangrijk voor de ontwikkelingen op gebieden als woningbouw, 
arbeidsmarkt, onderwijs, het sociaal domein, jeugdzorg, bereikbaarheid en 
digitalisering. Ook voor de energietransitie werken wij regionaal samen 
(windenergie en zonnepanelen/-velden). Er kan meer samenhang in de regio 
ontstaan als het contact met de buurgemeenten versterkt wordt. Daarin 
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zoeken we de overeenkomsten, in plaats van onze verschillen te 
benadrukken. De Economic Board Utrecht is een belangrijke partner voor 
de gemeente Amersfoort. Met elkaar kunnen we synergie genereren op de 
terreinen als economie, cultuur, recreatie, werkgelegenheid, innovatiekracht 
of het bouwen van woningen. 
 
In een aantal vanuit het rijk gedecentraliseerde taken, zoals de jeugdhulp, is 
Amersfoort een centrumgemeente met een verantwoordelijkheid voor de 
omliggende gemeenten. De gemeenteraad moet bij bovenregionale opgaven 
haar kaderstellende rol kunnen vervullen. Daarmee bedoelen we dat de raad 
tijdig en volwaardig kan aangeven wat zij belangrijk vindt voor vraagstukken 
die Amersfoort met andere gemeenten en/of provincies afspreekt. Wij zijn 
van mening dat de democratische controle verbetering behoeft. We vinden 
het belangrijk dat we bij het aangaan van deze nieuwe samenwerkingen niet 
meteen teruggrijpen op controle, maar de samenwerking inrichten op basis 
van eigenaarschap van de betrokken partijen. Daarom willen we 
experimenteren met bijvoorbeeld een raadscommissie Verbonden Partijen 
of raadslidrapporteurs om de democratische controleerbaarheid van 
samenwerkingsverbanden te vergroten. 
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Colofon	
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder de 
verantwoordelijkheid van de programmacommissie van D66 Amersfoort, 
bestaande uit: 
 
Akke Albada (voorzitter), Mariska Denayere, Astrid Karsten, Laura Kox, 
Simone Melis, Kirsten Mik, Rachel Poldermans. 
 
Voor het meedenken of meeschrijven aan, en het meelezen en redigeren 
van de inhoud van dit programma, dankt de programmacommissie verder de 
leden van de afdeling Amersfoort. 
 
Fotografie: D66 Amersfoort  
 
Dit verkiezingsprogramma is aan de leden van D66 Amersfoort voorgelegd 
tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 10 november 2021 en is 
door stemming aangenomen. 
 
Daar waar we schrijven Amersfoort bedoelen we Amersfoort, Hoogland en 
Hooglanderveen.  
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