
LET OP: ACTIE VEREIST! 
  
Geachte Staten- en commissieleden, 
  
Al eerder ontving u van mij een uitnodiging voor een werkbezoek aan de gemeente Amersfoort op 25 
mei aanstaande. In deze mail vindt u nogmaals de uitnodiging met een bijgewerkt programma én de 
vraag uw aanwezigheid te bevestigen dan wel af te slaan middels een reactie op het agendaverzoek.  
 
Wij nemen u graag mee naar de gemeente Amersfoort. De gemeente werkt voortvarend samen met 
woningcorporaties, marktpartijen en provincie aan de realisatie van meer beschikbare en betaalbare 
woningen. Voorbeelden hiervan zijn de gebiedsontwikkeling in Hoefkwartier en Langs Eem en Spoor, 
maar ook Vathorst Bovenduist. Tijdens het werkbezoek willen wij de samenwerking belichten tussen 
gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, regio en het Rijk. 
  
Inspirerende voorbeelden zullen aan bod komen, maar ook de complexiteit van de verschillende 
opgaven in een gebiedsontwikkeling zal worden belicht. Bijvoorbeeld: hoe ontwikkel je een wijk die 
zowel toekomstbestendig, leefbaar als gezond is? Hierbij licht de gemeente in de gebieden 
Hoefkwartier en Langs Eem en Spoor toe welke uitdagingen zij hierbij tegenkomt zoals 
betaalbaarheid, duurzaamheid, flexwonen maar ook op het gebied van mobiliteit etc. Een inspirerende 
aanpak, waarvan we veel kunnen leren. Tijdens het werkbezoek is gelegenheid om vragen te stellen 
over de ontwikkelingen in Amersfoort. 
  
Programma 
8.45-9.00uur Verzamelen bij station Schothorst (start fietsexcursie) 
9.15u  Restaurant Zinvol - ontvangst door Wethouder Janssen gemeente Amersfoort  

en gedeputeerde Rob van Muilekom  
9.45u  Bezoek aan Hoefkwartier, onder meer Lichtpenweg en De Plot 
10.45u  Naar Langs Eem en Spoor, waar we onder meer flexwonenproject 

De Pionier zullen bezoeken en ook De Nieuwe Stad, Soesterkwartier en  
De Wagenwerkplaats.  

11.45u  Wagenwerkplaats – lunch aangeboden door gemeente Amersfoort 
12.20u  Afsluiting 

Vertrek met de fiets terug richting station Schothorst  
Indien u met het OV komt is het ook mogelijk uw fiets in te leveren op Amersfoort 
Centraal  

  
In verband met fietsverhuur en lunch ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk maandag 23 mei voor 
10.00 uur bij commissiegriffier Frank Kools.  Indien u op uw eigen de fiets naar station Schothorst 
komt, en dus geen fiets van de organisatie nodig hebben dan vernemen wij dat graag in reactie op 
deze mail. 
  
Graag tot ziens in Amersfoort!  
  
Met vriendelijke groeten, 
Rob van Muilekom 
Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen 
 
****** Enige praktische informatie ******** 

• Wij verzoeken u op eigen gelegenheid naar Amersfoort te komen (parkeergarage aanwezig) 

• Fietsen e.d. worden geregeld op station Schothorst. 

o Indien fietsen onverhoopt niet mogelijk is, dan horen wij dat graag van u zodat wij met 

u een alternatief kunnen zoeken. 

  
 


