Factsheet
Gemeente Amersfoort
Economie

| Centrumfunctie

Profiel

Aantal inwoners | 154.337

Ambities
Bedrijvigheid behouden
en aantrekken

< 50K

50K

100K

150K

200K

Acties

Inwoners mee laten beslissen in het opstellen van omgevingsvisie

Inzetten op Campus Onderzoek &
Ontwikkeling

Veiligheid
Bouwen en wonen

3,1

Ambitie

250K >

Financiële positie
87

Omgevingswet

96,9

Ambities
• Goede verdeling van woningen
(aantrekkelijk voor alle doelgroepen)
• Doorstroming stimuleren
• Levensloopbestendig bouwen

Sluitende
meerjarenbegroting

Netto
schuldquote

Weerstandsratio

Belastingcapaciteit

Preventie
is het uitgangspunt
Vanuit de rol van
vergunningverlener, toezichthouder
en handhaver vrijheid geven waar het
kan en strikt zijn waar het moet

Visie op participatie
Gemeenteraad, college, ontwikkelaars en inwoners werken via een nieuw,
helder participatieproces waarin de rol en positie bij ruimtelijke
ontwikkelingen voor eenieder duidelijk zijn beschreven. We geven ruim
baan aan burgerinitiatieven.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Duurzaamheid
Ambities

Acties: Meer hoogbouw | Overwegen van inbreiding en transformatie

Problematiek rond
vervoersbewegingen
en verslechtering
luchtkwaliteit stad
aanpakken

Acties

2030 CO2 neutraal
Amersfoort voorop
bij duurzaamheidsinnovaties

• Investeren in zonnevelden en windturbines
(rekeninghoudend met horizonvervuiling)
•E
 nergiezuinig en aardgasloos maken van
vastgoed
•O
 ndersteunen initiatieven voor zelf duurzame
energie opwekken

Natuur en landschap
Ambitie
“het behouden en bevorderen van
natuurwaarden en ecologische
verbindingszones”

Aanpak knooppunt
Hoevelaken in het kader
van de verkeersveiligheid

Ontsluiting
Vathorst-West door
aansluiting A1

Ambitie
Inwoner centraal laten
blijven staan; willen de
boot van digitalisering niet
missen

Actie Meer cameratoezicht

Digitalisering

Actie
meer diensten online

Sociaal domein

100% emissievrij OV
Acties

Acties
• Het dichten van gaten in de ecologische
verbindingszones in kaart brengen
• Wanneer bomen gekapt worden,
waar gepast/gewenst fruitbomen terugplanten
in samenspraak met omwonenden

•
•
•

Wijken ontsluiten via
snelfietsroutes
Autoluwe binnenstad
Park & Bike systeem

Ambities
• Aanpak eenzaamheid
• Inzetten op preventieve gezondheidzorg ouderen
• Ondersteuning mantelzorgers
• Verbeteren van jeugdhulp en JGGZ
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