Zinderende Jaarbijeenkomst: er valt
wat te kiezen!
8 maart 2018 Jaarbijeenkomst Stichting
Woonklimaat Berg voor en met de
bewoners van de wijk
Bergkwartier/Bosgebied, van 19.30 tot
ca. 22.30 uur, Aula De Amersfoortse Berg,
Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort.
De bijeenkomst draait natuurlijk om de
gemeenteraadsverkiezingen. Lokale
politici worden door de bewoners
ondervraagd! Bewoners hebben het in
2017 gehad over knelpunten in / wensen
voor het woonklimaat in de wijk. SWB
vroeg naar de vijf belangrijkste van nu en
deze thema’s kwamen eruit:
Westelijke Rondweg en bomenkap
Stationsplein / fietsenkelder
Gasloos duurzaam wonen
Omgekeerd afval inzamelen
Groen opofferen voor
nieuwbouw/hoogbouw.
Op 8 maart kiest u uw onderwerp en
overlegt u met andere bewoners over de
vraag waarop u antwoord wilt van de
politicus. De partijprogramma's liggen
erbij.
Onafhankelijk voorzitter Raijmond Witten,
communicatiedeskundige, leidt de
plenaire discussie. Daarna is er kort tijd
voor bijv. 'participatie van bewoners'. Kijk,

het valt op dat de politiek in verkiezingstijd
veel belooft, en we kiezen onze politici in
het geloof dat ze er voor de burgers zijn.
Dat ze met ons communiceren, ons
betrekken. In de praktijk gebeurt dat niet,
ook niet als het om hun directe omgeving
gaat. Soms niet door een
coalitiecompromis, soms omdat we er niet
slim genoeg voor zouden zijn (regionale
afspraken over nieuwbouw). Of men
neemt gewoon besluiten en deelt ze mee
(fietskelder / tunnel onder het
stationsplein). Politici lijken er zich van
bewust te worden, discussieerden erover,
en maakten goede voornemens. In de
politieke waan van de dag raken deze toch
weer zoek... SWB wil horen of, en zo ja
welke concrete voornemens partijen
hebben over de inrichting van participatie
en of men die al bij de coalitievorming
meeneemt.

Thema 1: Westelijke ontsluiting gaat door?
Na een lange procedure heeft de Raad van State
het bestemmingsplan, nodig voor de aanleg van
de 'Westelijke ontsluiting', in stand gelaten. Dit
blijkt uit de uitspraak van 24 januari 2018.

Betekent dit nu dat het ingrijpende verkeersplan
aan de westkant van de stad nu doorgaat?

haalbaarheid daarvan is onderwerp van een nog
lopend onderzoek.

SWB was een van de bezwaarmakers met als
doel verbeteringen in het plan af te dwingen.
Vooral de infrastructurele knoop rond de
spoorwegovergang en de rigoureuze bomenkap
vond en vindt SWB te ingrijpend en te duur.

Bezwaren van bewoners, One Planet en SWB
verhinderden niet dat de raad het voorstel voor
kelder en tunnel aannam. Alleen een motie van
de PvdA, SP, CU, Groen Links en Messaoudi over
‘inspraak’ werd aangenomen:

Kortom we nodigen u uit vragen te stellen aan
de politici wat hun fractie gaat doen om het
project alsnog in goede banen te leiden. Veel
minder, liever nog geen, bomen kappen, geen
grootstedelijk wegenknooppunt in dit kwetsbare
gebied, geen onverantwoorde financiële risico’s
waar alle inwoners van Amersfoort nog jaren
aan zullen moeten bijbetalen? Dit is onze laatste
kans!

"Daarbij vooralsnog voor de plaats van de tunnel
geen niet noodzakelijke onomkeerbare besluiten
te nemen die een goede afstemming voor het
gehele stationsgebied in de weg staan.” ?!?

Thema 3: Nieuwbouw in relatie tot hoogbouw
en groengebieden

Thema 2: Stationsplein en fietstunnels
De inrichting van het Stationsplein en de
Stationsstraat gaan op de schop. De
fietsenstalling moet van het Stationsplein af. Na
het ontwikkelen van opties daarvoor in de
afgelopen jaren bleef het onderkelderen van het
huidige stationsplein, volgens de gemeente, als
enig haalbaar alternatief over. Aan dat plan werd
een ontsluiting d.m.v. een tunnel toegevoegd die
start in het woongebied. Over die tunnelplannen
werd niet met alle belanghebbenden overleg
gepleegd.
Recent kwam het college ook tot het inzicht dat
centrum en stationsgebied beter verbonden
moeten worden. In de raad werd besloten het
hele stationsgebied opnieuw te ontwikkelen. Het
bestaande fietsenkelderplan realiseren is een
keuze die de ontwikkeling van die plannen
beïnvloedt. De keuze voor de fietstunnel gaat uit
van te verleggen verkeersstromen. De

Amersfoort is een groeistad. Het inwoneraantal
is van 75.000 in 1970 verdubbeld naar 155.000
nu, en zal naar verwachting doorgroeien tot
180.000 in 2040. Dit betekent een toename van
de vraag naar woningen. Bovendien groeit die
vraag door de groei van het aantal
éénpersoonshuishoudens en door de vergrijzing.
Daar bovenop komt de extra vraag naar
woningen vanuit de regio. De Regionale
Ruimtelijke Visie (RRV) bevat de visie van
Amersfoort en acht omliggende gemeenten
hierover. De RRV is ondanks protest eind vorig
jaar door de raad aangenomen en niet
aangehouden tot na de verkiezingen. Er is geen
sprake geweest van participatie door inwoners
over dit onderwerp. Dit is jammer want het is
wel uitgangspunt voor het beleid van onze
gemeente voor de komende jaren. Wij,
bewoners van Amersfoort moeten er namelijk
voor waken dat Amersfoort niet meer dan
evenredig voorziet in de vraag naar woningen in
de regio.

Het realiseren van woningen legt een groot
beslag op onze gemeenschappelijke ruimten.
Omdat de ruimte schaars is, liggen er keuzes
voor zoals: hoeveel nieuwbouw willen wij in
onze wijk, worden daarbij bestaande
groenvoorzieningen opgeofferd en/of gaan we
meer de hoogte in? Hoeveel mogelijkheden
biedt de transformatie van bestaande
bedrijfspanden in woningen of het bouwen op
niet gebruikte industrieterreinen?

Thema 4: "Omgekeerd" afval inzamelen
Amersfoort is gestart met het omgekeerd afval
inzamelen. Dat betekent dat et restafval de
verzamelcontainer ingaat, in plaats van het plastic,
voedselverpakkingen, metaal en drinkkarton
(PDM). U heeft in de nieuwe situatie dus ook een
afvalbak PDM en net als nu voor groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) en voor papier. Deze bakken
worden door de ROVA geleegd. In Amersfoort
wordt er voor het restafval niet betaald. In andere
gemeenten heeft men toegang tot de container
met een pasje en betaalt men per afvalzak een vast
bedrag. Soms is er sprake van een weegsysteem.
De afrekening op basis van het gewicht volgt later
(“diftar” gedifferentieerd tarief).
De Gemeente Amersfoort heeft een werkgroep
geformeerd voor de invoering van het omgekeerd
inzamelen. Eind 2019 is onze wijk aan beurt. De
werkgroep bekijkt per gebied waar de containers
geplaatst kunnen worden. Er wordt o.a. gelet op de
brengafstand (150 m), de verkeersveiligheid en de
eventuele kabels en leidingen die er op de beoogde
plaats liggen. Per honderd huishoudens wordt er
één container geplaatst. De bewoners worden over
de plannen en het plaatsen in twee
inloopbijeenkomsten geïnformeerd en kunnen
wijzigingsvoorstellen doen. Het definitieve
locatieplan wordt vastgesteld in het college.

Thema 5: Gasloos wonen
De overheid wil dat nieuwbouwwoningen niet meer
aangesloten worden op het aardgasnet, en dat op
termijn ook bestaande woningen van het net wordenn
losgekoppeld. Men wil dat om de CO2-uitstoot te
beperken, zodat Nederland de klimaatdoelstelling gaat
halen, en om de gaswinning in Groningen versneld te
kunnen afbouwen om aardbevingen te voorkomen.
Woningen zullen dan vaker elektrisch verwarmd gaan
worden. Voor nieuwbouw is dat door de goede isolatie al
goed mogelijk. Voor bestaande bouw, waarvan grote
delen nog niet of slecht geisoleerd zijn, zou dat voor
iedereen erg kostbaar worden. Het vereist overigens ook
uitbreiding van de netcapaciteit. En, zolang er nog veel
elektriciteit met kolen wordt opgewekt, zal dit niet leiden
tot vermindering van CO2-uitstoot. Het goed isoleren van
oudere woningen lijkt een eerste stap in de goede
richting van duurzaam wonen. Dat levert direct een
drieledig voordeel: lager gasverbruik, minder CO2uitstoot en kostenbesparing. De vraag is welke plannen
de Gemeente Amersfoort heeft om het duurzaam wonen
te bevorderen en de CO2-uitstoot te beperken en met
welke partijen ze gaat samenwerken.

Ander Nieuws
Verbouwing JvO Gymnasium
Bij het JvO kan de verbouwing beginnen. De
school verhuist in de voorjaarsvakantie naar de
Zangvogelweg. Dan begint men met de
asbestsanering, gedeeltelijke sloop en
nieuwbouw. Met de direct omwonenden is
intensief contact. Belangrijke zaken zijn: de
inrichting van het bouwterrein, de
materiaalkeuze van de glazen wanden en de
verdere inrichting van het groen rondom de
school. Omwonenden zien het torentje graag
behouden in de directe omgeving.

Sloop Lichtenberg en gas
De sloop van het oude ziekenhuis begint meer
vaart te krijgen. We hopen dat dat leed rond de
zomer (2018) geleden is. Daarna kan het
bouwrijp maken beginnen. SWB is ervoor dat het
terrein mét versterkte elektra, zónder
gasleidingen wordt aangelegd. De tweede kamer
gaat dit binnenkort wettelijk mogelijk maken.
SWB dringt erop aan dat ambtenaren en politiek
hierop inspelen en deze kans niet voorbij laten
gaan.

Facebook
Het BergBulletin blijft een aantal malen per jaar
bij u in de bus komen. Tussentijds willen we u,
naast onze e-mail nieuwsbrief en website,
informeren over actuele ontwikkelingen via
Facebook. Voordeel daarvan is dat u makkelijk
met ons en andere bewoners meningen kunt
uitwisselen.
Nieuwsbrief SWB
Wilt u nieuws over de werkzaamheden van SWB
per e-mail ontvangen? Meldt u aan via
woonklimaatberg.nl/contact

Amerberg (Leger des Heils)
De inloopavond op 8 februari jongstleden in en
over de Amerberg - de voormalige Leger des
Heils-locatie bij de rotonde van de Emmalaan
- was een succes. Zeker 50 mensen zijn op de
nieuwbouwplannen afgekomen. Het plan lijkt
een aanwinst voor de wijk.
http://www.amerberg.nl/de-amerberg/ Veel
bezoekers keken en leken vooral geïnteresseerd
in nieuwe woningen. Echter die plannen worden
pas in de loop van dit jaar bekend (planning volgt
nog). Voor de nieuwbouwplannen is een
wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
bijeenkomst was daarom ook onderdeel van de
bestemmingsplanprocedure. Uiteraard kunt u als
belanghebbende reageren op de plannen.

Contact:
E: woonklimaat.berg@gmail.com
W: www.woonklimaatberg.nl
F: @woonklimaatberg
T: 033 4610703
Steun van donateurs welkom
SWB is een onafhankelijke stichting opgericht
voor de instandhouding en bevordering van het
woonklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied.
Met een donatie steunt u ons om die doelen te
realiseren. Donaties kunt u overmaken naar
rekeningnummer: NL98TRIO0390422207 ten
name van Stichting Woonklimaat Berg, onder
vermelding van uw naam en e-mailadres.

