
 

 

 

 

Uitnodiging en programma 

Digitale informatiebijeenkomst Ontwikkelbeeld 

Woensdag 26 mei 2021 

18.00-19.30 uur 
 
Geachte raadsleden van de Regio Amersfoort en statenleden van de Provincie Utrecht, 
  
Wij willen u hierbij van harte uitnodigen voor de informatieavond over het Ontwikkelbeeld op 
woensdag 26 mei. 
  
Wat gaan we doen op 26 mei en wat vragen we van u? 
We hebben elkaar in deze setting voor het laatst gesproken op de informatiebijeenkomst op 15 
maart. Er ligt nu een document Ontwikkelbeeld 2030-2040 wat voor 80% klaar is en die we graag met 
u willen delen*. We schetsen kort de opbrengst tot nu toe en willen graag dat u in deelsessies met 
elkaar in gesprek gaat over de diverse onderwerpen, waarbij wij de opbrengsten van de consultaties 
vanuit uw gemeenteraden en provinciale staten uiteraard betrekken. U kunt kiezen voor 2 
deelsessies van ieder een half uur onder leiding van een wethouder uit de regio. Iedere deelsessie 
bestaat uit maximaal 15 personen. Meld u daarom nu aan op 
https://registratie.bureauregioamersfoort.nl/ . De link om deel te nemen aan de bijeenkomst 
ontvangt u later deze week. 
*De stukken voor deze bijeenkomst worden in het Bestuurlijk Overleg op 20 mei besproken en 
vastgesteld. Daarna worden de stukken gepubliceerd via het nieuwe digitale platform en zijn dan 
voor u beschikbaar. 
  
Programma 
Plenair 
17.30-18.00 uur              “Digitale” inloop 
18.00-18.05 uur              Opening door Maxime Pieters en welkom door burgemeester Rob Metz  
18.05-18.20 uur              Presentatie door stedenbouwkundig bureau MUST – Wouter Veldhuis 
                                           + uitkomsten enquête Ontwikkelbeeld 
Deelsessies 
18.20-18.50 uur              Deelsessie 1 
18.50-19.20 uur              Deelsessie 2 
Plenair 
19.20-19.30 uur              Vervolg proces en besluitvorming na de zomer 
19.30 uur                         Afsluiting 
  
U kunt in de deelsessies kiezen voor de volgende onderwerpen: 

- Integrale deelsessies met meer uitleg (dan uitsluitend de presentatie van MUST)  
- Mobiliteit 
- Natuur/recreatie/landbouw/klimaat 
- Wonen en werken 

Contact 

Bureau Regio Amersfoort 

  

033 469 52 60 

info@bureauregioamersfoort.nl 

  

  

https://protect-de.mimecast.com/s/4I_4CpZ4oPUn94XpUDh9Rk?domain=registratie.bureauregioamersfoort.nl
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 Waarom een Ontwikkelbeeld – een korte terugblik  
Negen gemeenten in Regio Amersfoort werken samen met Provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 
2030-2040. 
Eind 2017 hebben de gemeenteraden in de regio de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld. Daarin is 
de afspraak gemaakt dat we ongeveer 10 jaar voordat er een tekort dreigt aan woningen, gaan kijken 
welke nieuwe woningbouwlocaties in de regio mogelijk zijn. Tot 2030 wordt er hard gewerkt om 
nieuwe woningen bij te bouwen. En we zien nu al dat er ook na 2030 veel behoefte is aan nieuwe 
woningen en dat ruimte daarvoor schaars is. Daarom hebben we het afgesproken onderzoek 
opgepakt en kijken we nu al waar mogelijk woningen worden gebouwd na 2030. Hoe ziet Regio 
Amersfoort er in 2040 uit? Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar 
versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? Lastige vragen die 
zorgvuldig moeten worden beantwoord. 
  
Vanaf 15 maart tot nu 
Op 15 maart jl hebben we gesproken over de mogelijke antwoorden op deze belangrijke vragen. In 
samenhang zijn toen vier mogelijke scenario’s geschetst, waarbij ingegaan is op de mogelijke keuzes 
voor wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw en verkeer en vervoer. Het afwegingskader heeft 
geholpen om een eerste stap te doen en deze keuzes zorgvuldig te wegen en te maken. Na de 
regionale informatiebijeenkomst, zijn ook nog (in de meeste gemeenten) afzonderlijke 
raadsvergaderingen georganiseerd om verder te spreken over wat de gemeenteraden zelf voor ogen 
hebben als het gaat om de toekomst van hun gemeente en onze regio. 
  
Aanmelden en een nieuwe digitale vorm: 
Door de huidige omstandigheden, hebben we ook gekozen voor een nieuwe vorm. Een digitaal 
platform dat ons beter in staat stelt om in deze digitale tijd samen het gesprek aan te gaan. Via deze 
link kunt u zich aanmelden en kunt u aangeven aan welke 2 deelsessies u wilt deelnemen. Ook de 
stukken ter voorbereiding op deze bijeenkomst staan klaar in deze besloten omgeving. Een 
gebruiksaanwijzing voor dit nieuwe platform voegen wij als bijlage toe. 
  
Vragen? 
Heeft u vooraf vragen over het Ontwikkelbeeld? Stuur deze per mail naar 
regioamersfoort@amersfoort.nl. Heeft u vragen over uw aanmelding? Neem dan contact op met 
Miranda Lamme (mcg.lamme@amersfoort.nl of 06-14626462) 
  
Wij zien en spreken u graag op 26 mei! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Karla Oosting 
Secretaris Regio Amersfoort 
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