
3 Sk8park  Amersfoort
Op zaterdag 29 december wordt dit park in Vathorst groots geopend.
LLeeeess  vveerrddeerr  >>  ppaaggiinnaa  33

4 Platform voor  levensbeschouwingen en re l ig ies
Een interview met leden van deze adviesorganisatie.
LLeeeess  vveerrddeerr  >>  ppaaggiinnaa  44

8 Off ic ië le  mededel ingen 
Alle officiële mededelingen, zoals vergunnningen, verordeningen en
beschikkingen, op een rij.
LLeeeess  vveerrddeerr  >>  ppaaggiinnaa  88

GGeemmeeeennttee  AAmmeerrssffoooorrtt
SSttaaddhhuuiisspplleeiinn  11,,  33881111  LLMM  AAmmeerrssffoooorrtt
TTeelleeffoooonn  446699  5511  1111
FFaaxx  446699  5544  5544
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RReeddaaccttiiee  SSttaaddssbbeerriicchhtteenn
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
E-mail stadsberichten@amersfoort.nl

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  bbaalliiee  BBuurrggeerrzzaakkeenn
Stadhuisplein 1
OOpp  aaffsspprraaaakk
ma t/m vrij 13.00 - 16.30 uur
ZZoonnddeerr  aaffsspprraaaakk  ((vvrriijj  iinnllooppeenn))
ma t/m za 9.00 - 12.00 uur
do 17.00 - 20.00 uur

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  iinnffoorrmmaattiieewwiinnkkeell
eenn  AArrcchhiieeff  EEeemmllaanndd
Stadhuisplein 7
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur
zaterdag 9.00 - 12.00 uur

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  BBoouuww--  eenn
WWoonniinnggttooeezziicchhtt
Stadhuisplein 1
dagelijks 8.30 - 13.30 uur

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  SSoocciiaallee  ZZeekkeerrhheeiidd
Stadhuisplein 3
Telefonisch spreekuur:
ma t/m vrij 9.00 - 10.30 uur
Aanvragen bijzondere bijstand
voor niet-cliënten
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur

TTeelleeffoooonnnnuummmmeerrss
• Informatiewinkel 469 57 40
• Meldpunt Woonomgeving 469 48 69
• Dienst Sociale Zekerheid

(helpdesk) 469 56 95
• Zorgloket 460 91 11
• Archiefdienst 469 50 17
• Reiniging ROVA 422 85 00
• Sportvoorzieningen SRO 422 51 00
• Centrum voor Natuur- en

Milieu Educatie 469 52 00
• Woonkompas 476 54 90
• Crematorium en

Begraafplaatsen Amersfoort 461 36 03
• Seniorenvoorlichting 469 57 40
• Loket Bouwzaken 469 45 54

(dagelijks 8.30 - 13.30 uur)
• Raadsgriffie 469 43 79
• Parkeer Service Amersfoort 247 30 00
• Milieuklachten bedrijven 460 91 64
• Belastingen 469 50 80

BBuurrggeerrzzaakkeenn
• Reisdocumenten, rijbewijzen,

uittreksels, adresaangelegen-
heden en verklaringen 469 50 20

• Huwelijkszaken/geboorte
en overlijden 469 50 10

De gemeenteraad vergadert in principe
om de week op dinsdagavond. Kijk voor
de agenda op www.amersfoort.nl of op
de pagina De Raad in huis-aan-huisblad
Amersfoort Nu. Deze verschijnt in prin-
cipe om de week op vrijdag. De stukken
die bij de agenda horen, zijn in te zien
bij de Informatiewinkel in de Observant,
Stadhuisplein 7. Of kijk op 
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
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Gemeente reikt speldjes uit aan ZwerfAfvalPakkers

Amersfoort heeft kandidaten geselecteerd op
advies van de wijkmanagers en -opzichters van
de gemeente. Wethouder Van Daalen bedankte
hen voor hun inzet voor de maatschappij en
specifiek voor de eigen gemeente: “Mensen
ergeren zich enorm aan zwerfafval, maar tege-
lijkertijd zijn er helaas nog genoeg mensen die
hun omgeving niet schoonhouden. Daarom
zijn we zo blij met jullie, bewonderenswaardige
mensen, die vrijwillig de rotzooi van een ander
opruimen.’’ Na zijn speech overhandigde Van
Daalen het ZAP-speldje en de oorkonde.

De ZAP'ers
De volgende Amersfoorters kregen een speldje
en oorkonde: de heer P. Boersen, mevrouw 
M. Bommezijn, mevrouw Foeken, mevrouw 
H. van Hamersveld, de heer A.W. van de
Heijden, mevrouw U. Hütten, mevrouw 
K. Nierop, mevrouw A. Kralt, de heer Ossen-
drijver, mevrouw A. van Rossum, de heer 
K. van Vliet en de jongens Edwin Root en
Dennis Brink. 

Van De Baander, school voor praktijkonderwijs,
heeft een aantal leerkrachten én leerlingen dit
jaar onder andere de heemtuin naast wijk-

centrum de Groene Stee onderhouden. 
Ook zij kregen een speldje en oorkonde: Rob
Boon, Daniël van Diest, Willemien Doorenberg,
Ricardo Elzer, Mike van de Grint, Michelle van
de Groef, Erik Hagemeijer, Donny Hazelaar,
Jeroy Jansen, Dinya Nawzad Hamid, 

Leroy Palland, Yoeri Roos, Anita Scheerder,
Robert-Jan van Terwige, Jeroen Verheugd, Thijs
van Vulpen, Wesley Weseman en mevrouw 
C. Steenis.

‘Schoon trekt schoon aan’
De ZAP-actie is bedoeld om mensen die zich
vrijwillig inzetten voor het terugdringen van
zwerfafval te bedanken voor hun goede inzet.
‘Schoon trekt schoon aan’’, zo is het idee. De
actie is ontwikkeld in het kader van het Impuls-
programma Zwerfafval 2007-2009 (zie ook
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl).

Afgelopen vrijdag werden in de raadzaal 31 Amersfoorters in het zonnetje gezet die
zich regelmatig vrijwillig inzetten om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. Zij
ontvingen van wethouder Hans van Daalen (Stedelijk Beheer, Zorg en Volks-
gezondheid) het ZwerfAfvalPakkers-speldje (ZAP-speldje) en bijbehorende oorkonde.
Deze alternatieve 'speldjesregen' werd voor de vierde achtereenvolgende keer 
georganiseerd, nu voor het eerst onder de vlag van het Impulsprogramma Zwerfafval.

31 ZwerfAfvalPakkers werden in het zonnetje gezet. (foto: Wil Groenhuijsen)

Burgerzaken 
’s middags alleen 
op afspraak
Sinds 1 november werkt de balie Burger-
zaken anders. 's Ochtends en op koopavond
kunt u nog gewoon binnenlopen, maar 
’s middags werkt de balie alleen op
afspraak. Op die manier hoeft u niet meer
lang te wachten tot u aan de beurt bent.

Vrij inlopen is mogelijk op maandag tot en met
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag
van 17.00 tot 20.00 uur. Van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur kunt u alleen
nog op afspraak terecht bij de balie Burgerzaken.
Sinds kort is het mogelijk om via de website
www.amersfoort.nl direct een afspraak te maken.
Maar telefonisch kan natuurlijk ook, via 469 50 20.

Jongeren 
aan het woord over 2030
Onder de titel GA2030 werkt de gemeenteraad aan een visie op de toekomst van
de stad. De afgelopen weken zijn er themabijeenkomsten geweest waarbij 
inwoners, instellingen en bedrijven uit de stad samen met de raad over de 
toekomst praatten. Maar de jeugd heeft nog altijd de toekomst. 
Daarom vraagt de gemeenteraad speciaal aan jongeren uit de stad om actief mee
te denken.

Als je nu 16 bent, ben je in 2030 39 jaar. De mening van de jongeren is dus erg belangrijk in
een visie voor straks; zij zijn in 2030 de motor van de stad. Voor een nieuwe jongerenpanel
van de gemeente Amersfoort worden deze week 7.500 Amersfoortse jongeren van 10 tot en
met 24 jaar aangeschreven. 

Zij kunnen via een digitale enquête op www.amersfoort.nl/jongerenpanel van zich laten 
horen en hun mening geven over de toekomst van de stad. Vijf deelnemers maken kans op
een iPod. 

Stadsberichten wegens
feestdagen op vrijdag
In verband met de kerstdagen komt Stadsberichten volgende week niet op woensdag uit,
maar op vrijdag 28 december en vrijdag 4 januari. Ook de officiële mededelingen verschij-
nen dan in de vrijdageditie van Amersfoort Nu. 

Voor gemeentelijke informatie kunt u altijd terecht op www.amersfoort.nl.
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Bij de Informatiewinkel in de
Observant kunt u terecht met
al uw vragen over wat er
speelt in en om Amersfoort. 
De antwoorden op die vragen
zijn voor veel Amersfoorters
interessant. Daarom 
selecteren de medewerkers
van de Informatiewinkel 
iedere week een vraag en 
het bijbehorende antwoord
voor u.

Waar kan ik mijn fiets veilig
stallen op de koopzondagen
en extra koopavonden?

Er zijn in de binnenstad drie
bewaakte, gratis fietsenstallingen:
Kamperbinnenpoort, Amicitia en
St. Joris. 

Deze zijn, naast de reguliere tij-
den, geopend op:

• Koopzondag 23 december: 
alle stallingen van 11.00 tot
18.00 uur

• Woensdag 19 december, 
donderdag 20 december en
vrijdag 21 december:
Kamperbinnenpoort en
Amicitia tot 21.30 uur, St. Joris
tot 22.00 uur

• Zaterdag 22 december: 
alle stallingen tot 18.00 uur

Informatiewinkel 
de Observant
Stadhuisplein 7
Amersfoort
Telefoon: 469 57 40
E-mail: 
postbuspv@amersfoort.nl

De stalling aan de Kamperbinnenpoort. 

(foto: Hans Niezen)

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

Balie Burgerzaken en Informatiewinkel 
Zaterdag 29 december gesloten
Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur geopend

Loket Bouwen
Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur geopend

Raadsgriffie
Maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari
gesloten
Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur geopend

Archief Eemland
Maandag 24 december, zaterdag 29 december
en maandag 31 december gesloten
Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur geopend

Zorgloket Amersfoort 
Op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 
28 en maandag 31 december van 9.00 tot 
13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 
460 91 11

Sociale Zekerheid
Maandag 24 december: 8.30-15.30 uur 
geopend
Dinsdag 25 december: gesloten
Woensdag 26 december: gesloten
Donderdag 27 december: 8.30-16.30 uur
Vrijdag 28 december: 8.30-16.30 uur geopend
Maandag 31 december: 8.30-15.30 uur 
geopend
Woensdag 2 januari: 8.30 -16.30 uur geopend
Donderdag 3 januari: 8.30-16.30 uur geopend

Vrijdag 4 januari: 8.30-16.30 uur geopend
Maandag 7 januari: 10.00-16.30 uur geopend

Meldpunt Woonomgeving
Maandag 24 december en maandag 
31 december gesloten
Maandag 7 januari vanaf 10.00 geopend

Crematorium en begraafplaats Rusthof
Het kantoor hanteert de normale openings-
tijden. De begraafplaats is dagelijks geopend
van 8.00 tot 16.00 uur, ook in het weekeinde
en tijdens de feestdagen. De hekken van de
begraafplaats sluiten rond 17.00 uur.
Maandag 24 december: begraafplaats hele
nacht geopend
Dinsdag 25 december, woensdag 26 december
en dinsdag 1 januari: geen uitvaarten, kantoor
gesloten

Kerststukken worden in de loop van februari
verwijderd door de medewerkers van de
begraafplaats. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het kantoor, telefoon-
nummer: 461 36 03.

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag 25 december, woensdag 26 december
en dinsdag 1 januari: gesloten
Woensdag 19 december tot 15.00 uur geopend
Maandag 24 december en maandag 31
december tot 16.00 uur geopend

Tot en met 29 februari is de tentoonstelling

‘Waterwerkers’ te zien. Omdat er in de  kerst-
vakantie geen scholen naar de tentoonstelling
komen, kan het publiek op werkdagen al vanaf
9.00 uur komen kijken. De interactieve ten-
toonstelling over de wereld van het water is
gratis te bezoeken en is geschikt voor kinde-
ren vanaf 7 jaar.

Stichting de Werkplaats
Maandag 24 december tot maandag 7 januari
gesloten

ParkeerService
Dinsdag 25 december, woensdag 26 december
en dinsdag 1 januari gesloten

Archeologisch centrum
Woensdag 2 januari geopend 
van 14.00 tot 16.30 uur

Warenmarkten
Geen wijzigingen

I-centrum Vathorst
Dinsdag 25 december gesloten
Woensdag 26 december van 12.00-16.00 uur
geopend

Rova-milieubrengstation
Maandag 24 december geopend 
van 8.00-16.00 uur
Dinsdag 25 december en woensdag 
26 december gesloten
Maandag 31 december geopend 
van 8.00-15.00 uur
Dinsdag 1 januari gesloten

Inzameling afval
Wegens kerst en nieuwjaarsdag wordt de 
inzameling van gft-afval, restafval en oud
papier als volgt verplaatst:
• Dinsdag 25 december vervalt, wordt ver-

plaatst naar zaterdag 22 december (voor de
binnenstadroute 21/22 wordt de inzameling
van dinsdag 25 december verplaatst naar
maandag 24 december)

• Woensdag 26 december vervalt, wordt ver-
plaatst naar zaterdag 29 december

• Dinsdag 1 januari vervalt, wordt verplaatst
naar zaterdag 5 januari (voor binnenstad-
route 21/22 wordt de inzameling van 
dinsdag 1 januari verplaatst naar maandag
31 december)

Het kan voorkomen dat het huisvuil op een
ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend
bent. Rova vraagt u daarom om de container
op de dag van inzameling vóór 7.30 uur aan
te bieden. Heeft u vragen? Neem dan contact
op met de klantenservice van Rova, telefoon-
nummer: 422 85 00, e-mail: info@rova.nl.

Wat vond u nou van www.amersfoort.nl?
Bezoekers van www.amersfoort.nl geven een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,2 aan de website. Over de inhoud van de
informatie op de gemeentelijke website zijn bezoekers positief.
Over de bereikbaarheid van de informatie wat minder. 

Dat blijkt uit de enquête van de Universiteit Utrecht die in het 
najaar op www.amersfoort.nl heeft gestaan. Hierin konden bezoekers
hun oordeel geven over de website. 471 mensen hebben de lange 
vragenlijst ingevuld, 130 mensen kozen voor de korte variant. 

Uiteenlopende redenen
De website kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Mensen bleken
om zeer uiteenlopende redenen naar de website te komen. De één
zocht informatie over het verlengen van een paspoort, de ander over
de openingstijden van het zwembad. 

Ruim 67% van de bezoekers slaagde erin om de informatie te vinden
die ze zochten. De overige 33% lukte dit niet of maar gedeeltelijk. Over

de inhoud van de informatie op de website was men vrij positief. Deze
bereikte een gemiddelde score van 3,77 op een vijfpuntsschaal. Over de
bereikbaarheid van de informatie waren mensen iets minder tevreden,
maar ook deze scoorde met een cijfer van 3,27 neutraal tot licht 
positief. Het oordeel voor de vormgeving lag hier tussenin. 

De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om de website
verder te verbeteren.

Winnaars
Onder de invullers van de vragenlijst zijn kaartjes voor DierenPark
Amersfoort en een rondvaart met de Waterlijn verloot. Om hiervoor in
aanmerking te komen, moesten inzenders antwoord geven op de vraag
‘Hoeveel mensen bezoeken volgens u de website van de gemeente
Amersfoort in de maand september?’ 

Het goede antwoord op deze vraag is: 54.985. De winnaars hebben
inmiddels hun prijs ontvangen.

Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag is de gemeente gesloten. Rond
deze dagen zijn de diensten van de gemeente op andere tijden geopend. Ook de
tijden van de afvalinzameling zijn gewijzigd.

(foto: Wil Groenhuijsen) 



Nationale skateprofs uit de inlineskate-, skateboard- en
bmx-wereld geven wervelende demonstraties. 
Een aantal ervan stellen we hier aan je voor. Kijk op
www.amersfoort.nl/skatepark voor interviews met de inter-
nationale wedstrijdrijders Leander Geelhoed, Bas Brouwer,
Adil Farhouni en speaker/host Andy Critchlow.

Leander Geelhoed - skateboard
Leander werd eerste bij het Nederlands kampioenschap en won een
besttrickwedstrijd in Torino. Zijn leven is voor een groot deel gevuld
met zijn passie voor het skateboard. 

Bas Brouwer - bmx
Bas studeert multimedia vormgeving en runt de stichting Bamaba.
Deze stichting zet zich in om bmx-rijden als sport en levens-
stijl te promoten. Bas is verslaafd aan het bmx-rijden, wil in de
toekomst de jeugd clinics en workshops geven en verwacht 
de nodige talenten uit Amersfoort.

Adil Farhouni - inline skate
Adil heeft in verschillende skatefilms (waaronder LOMP!) tricks
gedaan en de X-battle in Bilbao (Spanje) gewonnen. De sfeer in de
skatescene spreekt hem aan. Over het algemeen vindt hij skaters
een heel gezellig volkje. Ieder heeft zijn eigen stijl. 

Zo blijft de sport afwisselend en vernieuwend. In het dagelijks
leven studeert hij communicatie aan de Hogeschool In Holland en
heeft een parttime baan. 

Andy Critchlow - speaker/host
Andy komt uit Engeland en is in de skatescene een bekende speaker
en host. Hij zal tijdens het event de trucs van de demoteams
toelichten. Andy is zowel skater als boarder en bmx-rijder. 
Inlineskaten heeft zijn voorkeur. Hij is jurylid geweest bij belangrijke
wedstrijden van 1995 tot 1998. Andy is 32 jaar en buiten het skate-
seizoen houdt hij zich bezig met vormgeving, ontwerp en fotografie
in zijn ontwerpbureau.
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Bij slecht weer zal de skateshow plaatsvinden in het overdekte gedeelte (zie de ‘ramp’ in de cirkel).

Het A-dance demoteam.

GROOT SKATE-EVENT OP
SK8PARK AMERSFOORT
OP ZATERDAG 29 DECEMBER
Op zaterdag 29 december opent het Sk8park Amersfoort, het grootste outdoor
skatepark van Europa. Op het skatepark - 4000 m! groot en gelegen tegenover IKEA
in Vathorst - vindt dan een openingsspektakel plaats. Voor de echte skateliefheb-
ber, maar ook voor diegene die zelf niet op de skates durft, is er genoeg te zien en 
te beleven. TMF maakt opnames. 
Op deze pagina alvast een 
voorproefje van het programma. 
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Jerry Bekkers van Solos Interna-
tional (ontwerper en bouwer van
het skatepark): "Sk8park Amers-
foort is ontworpen met interna-
tionale toekomstvisie. Hierdoor
zal het park nog vele jaren 'up to
date' blijven qua uitdagingen voor
skaters in de lijnen en de
toestellen.”  

"In dit park zijn er een quarter-
pipe met een hip, funbox, spine
met back to back, miniramp 
quarterbank combinatie en een 
piramidebox. 
Specifiek en uniek voor Nederland
aan dit park is het zogenaamde
Real Street element - ook wel
Skate Plaza genoemd. 
Dit is gebaseerd op de werkelijke
straatobjecten die skaters ge-
bruiken in straten en op pleinen.”
Wegens slechte weersom-
standigheden kan dit element
helaas pas in februari worden
opgeleverd.

DE TOESTELLEN SKATERSSPOT

Hang-out voor de skaters. Chillen, free drinks,
give aways van de skatesponsors. 
Hier zal ook de Meet & Greet met het
Showteam plaatsvinden. 

SIDESPOT

Grafittiwanden en -workshop
Inschrijven voor de workshop kan vóór woens-
dag 26 december in jongerencentrum Next
Door in Vathorst of per mail: ipistoor@
versawelzijn.nl. De internationale grafitti-
artiesten van Mooie Muur zullen zich, samen
met de workshoppers, uitleven op een wand
van 6 meter. Meer info www.mooiemuur.nl.

Grafittibus 
Hierin kun je skatefilms bekijken, even warm
worden en computeren. Kies je tijdelijke tattoo
uit en laat 'm gratis zetten door Airbrush Stu-
dio Almere. Gratis skate-uitleen door SRO. 

Surfsimulator 
Hoe lang houd jij het vol op de Surfsimulator?
Zet je beste tijd neer en win een prijs!

Speelgoed maken
Zet je creatieve talent in en maak speelgoed
voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Meer informatie en route 
Kijk voor meer achtergrondinformatie 
en een routebeschrijving op 
www.amersfoort.nl/skatepark

DE SKATEPROFS

ACTS
Hadrie
Deze rapgroep bestaat uit mc's Bop, Neddy T.,
Vortext, Paradize en zangeres Els en producer
Jaystar. De groep kenmerkt zich door eigenzin-
nige, melodieuze, Nederlandstalige teksten die
zich laten inspireren door het dagelijkse leven.
In 2006 wonnen zij De Kei van Amersfoort.

A-dance
A-Dance heeft een demoteam. Voor leden van
dit visitekaartje is dansen geen hobby, maar
een passie. Het is topsport op hoog niveau.

Afgelopen seizoen is het A-Dance Demoteam
bijvoorbeeld meerdere malen eerste geworden
bij de voorrondes voor de Nederlandse kampi-
oenschappen. 

Om op topniveau te blijven, trainen de leden
vier uur per week onder leiding van Adam
Woods. Ze treden regelmatig op in het hele
land bij beurzen, evenementen en shows.

Multi-C
Zanger/writer Faysal (Face), rapper/writer
Hamed (EnJay) en beatboxer/back-up vocals
Fouzi (Flow-Z) zijn muzikale jongens die zich

voornamelijk bezighouden met zang, rap en
beatbox. Zij creëren een nieuwe klank door de
drie elementen samen te voegen en te variëren
per track die ze uitbrengen. Hun eerste be-
kendheid kregen ze met het nummer 'Baby'. 

Ook heeft de groep meegedaan aan het tv-
programma X-Factor. Ze traden op in voor-
programma's van  onder andere Fouradi en
Raymzter en in de Juize FM tour. 

Stropstrikkers
Deze hiphopformatie won dit jaar de Utrechtse
popprijs Utracks Award. 



‘‘De kracht van ons platform is dat we 
een bundeling zijn van vele geloven’’, 
vertelt Geert Scholte, secretaris van het
Amersfoorts Platform voor levens-
beschouwingen en religies. 
De leden van het platform zijn moslims,
christenen, hindoes, humanisten, joden,
boeddhisten en leden van de Bahá'í-
gemeenschap en het apostolisch genoot-
schap. ‘‘Als platform ben je bindmiddel, 
je zorgt dat verschillende mensen elkaar
kunnen vinden.’’

‘Ga de dialoog aan’
Het platform heeft onder meer tot doel om
gezamenlijk op te komen voor de belangen
van de leden en advies uit te brengen aan
plaatselijke instanties en particuliere 
organisaties. Voorzitter Jan van der Eijk:
‘‘Onlangs vroeg de gemeente ons hoe we
tegenover de ‘verwildering’ van de samen-
leving staan. Ons advies: doe niet anders

dan je al doet. Zorg dat je de dialoog op
gang houdt. En dat doet Amersfoort al
voortreffelijk met het integratiebeleid. Een
tegenactie zou kunnen betekenen dat aan-
hangers van Geert Wilders in hun schulp
gaan kruipen. Maar wij zeggen juist: kom
uit je schulp en ga in dialoog met elkaar.’’

Stadsgesprek
Jaarlijks organiseert het platform in maart
een stadsgesprek. In 2008 is dat op maan-
dag 10 maart. Iedereen is dan welkom. Er
wordt gesproken over actuele thema's,
zoals het dragen van een hoofddoek of
geweld tijdens het uitgaan. 

‘‘Het gaat vaak om onbekendheid. Het ont-
moeten van elkaar in gesprek leidt meestal
tot begrip wat angst voor het onbekende
wegneemt’’, aldus Van der Eijk. In het alge-
meen begeven mensen zich in ‘eigen kring’
en komen niet in contact met bijvoorbeeld

hun joodse of hindoe buurman. Hoe door-
breek je dat? ‘‘Nodig mensen uit, bijvoor-
beeld bij Sofie aan tafel.’’ Dat is een initia-
tief in aanloop naar het 750-jarig bestaan
van de stad in 2009’’, legt Van der Eijk uit.
‘‘Verspreid over de stad nodigen inwoners
elkaar uit om samen te eten. Het gaat om
mensen die elkaar nog niet zo goed kennen
(zie ook www.amersfoort750.nl, red.).’’ 

Van der Eijk en Scholte zijn positief over de
Amersfoortse situatie: ‘‘De zorgen in
Amersfoort zijn minder dan in de andere
grote steden. In tijden van crisis, zoals de
moord op Theo van Gogh of 9/11, zorgt 
het platform ervoor dat overheid en diverse 
religieuze groeperingen elkaar vinden en
dat de contacten tussen hen worden 
gestimuleerd.’’

Platform voor levensbeschouwingen en religies
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedenken en meepraten over
nieuwe plannen en beleid. Daarbij spelen adviesorganisaties een belangrijke
rol. Deze organisaties bestaan uit inwoners die betrokken zijn bij een bepaalde
groep of een onderwerp. Wat zij precies doen, lichten we toe in Stadsberichten.
Deze keer het Amersfoorts Platform voor levensbeschouwingen en religies. 

Aan de Groenmarkt en omgeving is de horeca
goed vertegenwoordigd. Een gevolg daarvan is
hinder van wildplassers op het plein en in de 
stegen. De gemeente wil dit probleem samen
met de horeca aanpakken en heeft daarom af-
spraken vastgelegd in het convenant Veilig
Uitgaan (zie www.amersfoort.nl, Actueel,
Veiligheid). De Urilift wordt geplaatst in het
kader van hotspot Binnenstad, als onderdeel van

het veiligheidsactieprogramma Veilig Amersfoort.
In 2002 plaatste de gemeente al een Urilift op
het Lieve Vrouwekerkhof. Deze werkt inmiddels
vijf jaar vrijwel storingsvrij. Het wildplassen
tegen de gevels van de Onze Lieve Vrouwetoren
is afgenomen. De Urilift op de Groenmarkt is van
hetzelfde type. Met de plaatsing van deze tweede
Urilift is er voldoende plasgelegenheid om de
overlast van het wildplassen terug te dringen.
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Leden van het platform voor de synagoge: Jorieke Rijsenbilt, Geert Scholte en ds Jan van der Eijk. (foto: Wil Groenhuijsen)

Oudheidkundige Vereniging Flehite
draagt panden over aan gemeente

De OVF, Amersfoort in C en de gemeente willen Museum Flehite zo snel mogelijk 
heropenen op de huidige locatie aan de Breestraat. Dit is pas mogelijk als alle aan-
getroffen asbest verwijderd is en na renovatie van de panden. Hiervoor is bijna drie 
miljoen euro nodig.  De OVF is eigenaar van de panden, maar kan het herstel niet 
bekostigen. Daarom heeft de OVF de panden ‘om niet’ overgedragen aan de gemeente.
Hieraan zijn wel de voorwaarden verbonden dat de gemeente de kosten van asbest-
verwijdering en renovatie op zich neemt en dat de panden hun museale bestemming
behouden. 

De gemeenteraad is met het
aanbod akkoord gegaan.
Voor asbestverwijdering en
renovatie stelt de raad 
Q 2.576.000,- beschikbaar.
Het museum draagt zelf 
Q 421.000,- bij. 

Na de renovatie komt de
fase van herinrichting. Het
museum zal hiervoor een
beroep doen op de provincie
Utrecht, particuliere fondsen
en de OVF.

De gemeente is nu eigenaar van de museumpanden aan de Breestraat. 

(foto: Hans Niezen)

Afgelopen maandag heeft de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) de
museumpanden aan de Breestraat overgedragen aan de gemeente. Notaris
Veldhuizen, Piet Jonkman (voorzitter OVF), Kees Spaan (voorzitter stichting
Amersfoort in C) en wethouder Arriën Kruyt (Sociale Zaken, Cultuur en Sport)
tekenden de overdrachtsakte.

Impuls combinatie 
onderwijs, sport en cultuur
Amersfoort realiseert in 2008 acht zogenoemde combinatiefuncties bij de
ABC-scholen. Deze mensen gaan de onderwijs-, sport- en cultuursector meer
met elkaar verbinden. Dit verrijkt de leeromgeving van kinderen, omdat er
naast onderwijs ook aandacht is voor sport en culturele activiteiten. Onder
schooltijd, maar ook in hun vrije tijd.

Het kan bijvoorbeeld een vakleerkracht of trainer zijn die naschoolse sportactiviteiten
organiseert bij de sportvereniging of op school. En daarmee een verbinding legt tussen
onderwijs, sportvereniging, naschoolse opvang en de wijk. Ook kan het een coördina-
tor zijn, die de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport en cultuur tot stand
brengt. Hoe de functies precies worden ingevuld, gaat de gemeente bespreken met de
professionals bij de betrokken instellingen.

Voor de financiering van de combinatiefuncties maakt de gemeente gebruik van de
'Impuls brede scholen, sport en cultuur' van het Rijk, die het eerste jaar volledig finan-
ciert. Vanaf het tweede jaar moet de gemeente met andere betrokken instellingen een
deel zelf financieren. 

De ontwikkeling van de combinatiefuncties biedt Amersfoort de mogelijkheid om de
maatschappelijke functie van de ABC-scholen te versterken en draagt bij aan een van
de doelstellingen van de Operatie Amersfoort Jong: het bieden van kansen aan de
jeugd om talenten te ontwikkelen. Meer informatie hierover is te vinden op
www.amersfoort.nl/jong. 

Openbaar toilet op Groenmarkt
4

De gemeente plaatst in januari een zogenoemde Urilift op de Groenmarkt (hoek Wind-
steeg). Dit is een openbaar toilet dat in de bestrating kan zakken. Alleen metalen 
randen zijn dan nog zichtbaar. Tijdens de uitgaansavonden (vrijdag en zaterdag) en
evenementen zetten de horecagelegenheden aan de Groenmarkt de Urilift omhoog.

WMO-krant nog steeds verkrijgbaar 
Begin december is in Amersfoort de WMO-krant huis aan huis verspreid. Heeft u de
krant niet ontvangen? Dan kunt u deze nog steeds afhalen bij de Informatiewinkel in de
Observant (Stadhuisplein 7), de bibliotheken en in de wijkcentra. Kijk voor meer infor-
matie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op www.amersfoort.nl/wmo.



Tijdens een feestelijke bijeenkomst in wijkcentrum De Roef werd afgelopen
maandag het kookboek 'De keuken van de Kruiskamp en Koppel' gepresenteerd.
Mevrouw Bilge Çelik overhandigde het eerste exemplaar aan wijkwethouder
Gerda Eerdmans. Het kookboek is gemaakt door bewoners uit Kruiskamp-
Koppel. Alle wijkbewoners ontvangen dit boek binnen enkele weken.

Het maken van het kookboek is een initiatief van vrouwen uit Kruiskamp-Koppel. Zij 
kwamen meerdere keren bij elkaar om over verschillende onderwerpen te praten rond het
thema 'Samen over Bruggen'. Tijdens de evaluatie van deze bijeenkomsten kwamen zij op
het idee om gezamenlijk een kookboek te maken. Met hulp van sponsoren bundelden zij
bijzondere gerechten uit verschillende keukens. Door samen zo'n project te ondernemen,
verbetert de leefbaarheid van deze twee kleurrijke wijken en daar zijn zij allen trots op.

Zo'n vijftig Amersfoortse jongeren tussen de 13 en 18 jaar hebben meegedaan aan het
multimediaproject City Faces, dat afgelopen week werd afgerond. City Faces is half
november van start gegaan in het kader van Veilig Amersfoort (hotspot Binnenstad), op
initiatief van Stichting Welzijn Amersfoort, om jongeren een gezicht te geven.

Veel van de jongeren die geregeld in de binnenstad te vinden zijn, willen door ‘City Faces’ laten 
zien dat ze gewone jongeren zijn. Met foto's, flyers, filmpjes, interviews en een website 
(www.cityfaces.nl) komen zij op een persoonlijke en positieve manier onder de aandacht. Jongeren,
maar ook winkeliers en bewoners, vertellen op de site wat zij van de stad en van elkaar vinden.
Door elkaar te interviewen, hebben ze elkaar beter leren kennen. Binnenkort komt er een dvd uit
van City Faces met daarop de foto’s, filmpjes en korte interviews, die winkeliers in hun winkel 
kunnen afspelen.
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Presentatie kookboek 
Kruiskamp-Koppel

‘City Faces’ succesvol afgerond

Jongeren, bewoners en ondernemers uit de binnenstad interviewen elkaar voor City Faces. (foto: Arie Cijfer)

Oliemolenkwartier bruist al 
Het Oliemolenkwartier, het gebied tussen de Kleine Koppel, de Brabantsestraat
en de Amsterdamseweg, wordt een bijzondere plek voor creatief Amersfoort. 
Op straat is hiervan nog weinig te zien, maar creatief ondernemen leeft al wel in
het gebied. Afgelopen dinsdag boog de gemeenteraad zich over het plan van
uitvoering dat inmiddels is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders.

Ook de officiële publicaties, zoals de 
bouw- en kapvergunningen, zijn op
www.amersfoort.nl te vinden. 

Kabelkrant en teletekst
Ook via de kabelkrant en teletekst van
Omroep Amersfoort kunt u op de hoogte
blijven van het actuele nieuws van de
gemeente. 
Op teletekstpagina 501 vindt u het nieuws-
overzicht. 

Stadsberichten afhalen
Heeft u een nee-neesticker, maar wilt u toch
de Stadsberichten in het huis-aan-huisblad
Amersfoort Nu ontvangen? 
Dan kunt u de krant afhalen op onderstaan-
de adressen:

Bergkwartier
VVV Stationsplein 9-11

Binnenstad
CWI Stadsring 75
De Flint Coninckstraat 60 
Informatiewinkel Stadhuisplein 7 
Stadhuis Stadhuisplein 1

Hoogland
Kreijne Esso Zevenhuizerstraat 44

Kattenbroek
C1000 Emiclaerhof 248 

Liendert
Super de Boer Wiekslag 261-273

Nieuwland
C1000 Zonnewijzer 21

Randenbroek
Bruna Euterpeplein 9

Schothorst
C1000 Pieter Stastokerf 6 

Soesterkwartier
Bruna Noordewierweg 157-159 

Vathorst/Hooglanderveen
C1000 Bergenboulevard 163 
I-centrum Vathorst Duisterweg 6A 

Vermeerkwartier
Plus Arnhemseweg 4 

Bezorgklachten
Heeft u Amersfoort Nu en daarmee de
Stadsberichten niet thuis ontvangen? Bel
dan Wegener: 247 70 05, of stuur een e-mail
naar: verspreiding.nuc@whk.wegener.nl.
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Wist u dat u de Stadsberichten ook op www.amersfoort.nl kunt bekijken? Dus als
u een keer de Stadsberichten in Amersfoort Nu heeft gemist, dan kunt u die 
nalezen op de gemeentelijke website. 

Stadsberichten ook op internet, 
kabelkrant en teletekst

De vrouwen die het boekje maakten, zorgden na de presentatie voor een culinaire afsluiting.

De verbouwing van oude Rohm and Haas-gebouw staat gepland voor 2008.

Het Oliemolenkwartier is verdeeld in 
verschuifbare zones waar (tijdelijke)
gebouwen kunnen worden neergezet.
Stapsgewijs moet het gebied uitgroeien tot
aaneengesloten openbare ruimten waar je
elkaar ontmoet binnen de creatieve econo-
mie van Amersfoort. Deze wordt gevormd
door allerlei creatieve bedrijven.
Bedrijvigheid van multimedia, adviesbu-
reaus, creatieve dienstverlening en kunste-
naars vormen hiervan de spil. 

Inmiddels gebeurt er al van alles. Zo kon
iedereen dinsdagavond aanschuiven aan
de Keukentafel in Zandfoort aan de Eem,
waar creatief ondernemers zelf concrete 
suggesties aandragen voor besteding van
ruimte in het Oliemolenkwartier.

Binnenkort start de bouw van het nieuwe
onderkomen voor het kantoor van
Amersfoort 750. Verder vinden allerlei 
bijeenkomsten plaats in het kader van
Amersfoort Creatieve Stad. 

De verbouwing van het oude Rohm and
Haas-gebouw staat gepland voor 2008,
zodat in 2009 het Architektenburo van 
Jan Poolen, Pentascope en de kunstenaars
er in kunnen trekken. 

Op dit moment worden ook plannen ont-
wikkeld voor het leerbedrijf Mediaplaza en
de Hogeschool Utrecht zal eind 2008 haar
poorten openen in de nieuwbouw aan de
Amsterdamseweg. Kijk voor meer informa-
tie op www.amersfoortcreatievestad.nl.



Maatregelen, handhaving en acties om schade te beperken

Gemeente, brandweer en politie 
bundelen krachten tijdens de feestdagen

Schadebeperking
Naast het verzoek aan bouwbedrijven en instellingen om risicovolle materialen uit de
openbare ruimte te verwijderen, roept de gemeente ook inwoners op om verpakkings-
materialen, oud papier, hout en containers niet aan de openbare weg te laten staan 
tijdens de feestdagen. Politie en brandweer zullen daarom tussen kerst en oud en nieuw
op risicovolle plekken intensief surveilleren. 

De gemeente Amersfoort, politie en brandweer slaan ook dit jaar de handen ineen om de 
schade rond de jaarwisseling te beperken. In het verleden zorgden overlast, brandjes en 
vernielingen voor forse schade en gevoelens van onveiligheid. Dankzij de gezamenlijke aanpak
van gemeente, politie en brandweer met zowel preventieve maatregelen als een lik-op-stuk-
benadering, verlopen de jaarwisselingen tegenwoordig een stuk rustiger en daalt het aantal
vernielingen. 
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(foto: Wil Groenhuijsen) 

Kerstbomen- en 
vuurwerkophaalactie
Rond de jaarwisseling organiseert de gemeente weer een kerstbomen- en
vuurwerkophaalactie. Op vrijdagmiddag 4 januari is er een grote inzameling
op verschillende locaties in alle wijken. Verspreid over de hele stad kunt u
oude kerstbomen en niet-afgegaan vuurwerk inleveren. 

‘s Avonds is er een grote kerstboomverbranding, op het evenemententerrein aan de
Hamseweg. De feestelijke afsluiting vindt plaats op zaterdagochtend 5 januari in het
Guido de Brès College, met een verloting en een demonstratie en workshop jumpstyle
door Dance4Real. Posters en folders over de actie zijn verstuurd naar de basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort. De folder ligt ook bij diverse wijk-
centra en de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Daarnaast verspreiden
vuurwerkverkopers de folder. Ook wordt u via Stadsberichten en www.amersfoort.nl op
de hoogte gehouden van de actie. De inzamelpunten zijn op de volgende locaties:

Veilig omgaan met vreugdevuren
Het stoken van vreugdevuren kan
gevaarlijke situaties voor de om-
geving opleveren. De brandweer 
adviseert dan ook om hiervoor alleen
droog en schoon (ongelakt en 
ongeverfd) hout te gebruiken. Zo
komen er minder schadelijke stoffen
vrij bij verbranding. 

Om redenen van veiligheid en schade-
beperking zijn vreugdevuren op oudejaars-
avond alleen toegestaan op drie plaatsen
waar speciale zandplaten zijn aangelegd: 
•  Noordewierweg (bij de Emmaüskerk)
•  Hoek Miereveldstraat/Frans Halsstraat
•  Hoek Hertenstraat/Wolvenstraat 

Op andere plekken is het niet toegestaan
een vreugdevuur te stoken. Politie en
brandweer zien scherp toe op naleving 
van dit verbod en treden direct op tegen
illegaal gestookte vreugdevuren.

Bewoners blijken ieder jaar weer zelf
brandbare materialen te verzamelen in een
kamer, schuur, garage of portiek voor een
(illegaal) vreugdevuur. Dit kan brand-
onveilige situaties opleveren. 

Degene die weet van een opslag van
brandbare materialen in de buurt, kan dit
melden bij de politie, via telefoonnummer:
0900 - 88 44.

Maak van vuurwerk geen afknapper
Aan het afsteken van vuurwerk zitten
risico's. De verkoop en het afsteken
van vuurwerk zijn daarom aan 
strenge regels gebonden. Zelf kunt 
u ook veel doen om de jaarwisseling
veilig te houden.

Alleen personen van 16 jaar en ouder
mogen vuurwerk kopen. Dat mag alleen
bij een erkend vuurwerkverkooppunt op
vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 
31 december. Vuurwerk afsteken mag
alleen tussen maandag 31 december 10.00
uur tot nieuwjaarsnacht 2.00 uur. Wie bui-
ten deze tijden vuurwerk bij zich heeft of
afsteekt, kan afhankelijk van zijn leeftijd
een proces-verbaal krijgen van de politie of
een werkstraf opgelegd krijgen door
Bureau Halt.

Veilig vuurwerk afsteken
Gebruik bij het afsteken van vuurwerk
altijd een aansteeklont, steek (lange) vuur-
pijlen alleen af vanuit een fles die stevig
staat en niet kan omvallen. Draag brand-

veilige kleding (katoen, leer of wol en geen
capuchon), blijf op veilige afstand en lees
vóór het afsteken altijd de gebruiksaanwij-
zing op de verpakking van het vuurwerk.
Houd huisdieren binnenshuis, houd
ramen gesloten zodat vuurwerk niet naar
binnen valt of schiet en zet, als het kan,
afvalcontainers binnen of sluit ze goed af.
Het is alleen toegestaan om legaal vuur-
werk af te steken. Met illegaal vuurwerk is
de kans op ongelukken vele malen groter. 

Voorlichting over vuurwerk 
op scholen
Medewerkers van Bureau Halt geven op
een groot aantal basisscholen in
Amersfoort voorlichting over vuurwerk aan
de groepen 8. De kinderen leren wat de
wettelijke regels zijn, maar ook het ver-
schil tussen legaal en illegaal vuurwerk, de
gevaren en levenslange gevolgen van vuur-
werk komen aan bod. Daarnaast krijgen ze
tips om vuurwerk veilig af te steken en
informatie over de straffen die staan op
overtreding van de vuurwerkregels.

Wegafsluitingen
Tijdens de jaarwisseling zal vanwege de
veiligheid voor het verkeer in het
Soesterkwartier een gedeelte van de
Noordewierweg worden afgesloten: tussen
de Merwedestraat en de Van Berkelstraat
(ter hoogte van de Emmaüskerk). Het ver-
keer wordt omgeleid via de Dollardstraat.
Ook het kruispunt Miereveldstraat/Frans
Halsstraat in het Vermeerkwartier en het
kruispunt Hertenstraat/Wolvenstraat in
het Leusderkwartier zullen op 31 december
rond 19.00 uur worden afgesloten. De
afsluitingen duren tot 1 januari 10.00 uur.

Vragen en meldingen
Heeft u dringende vragen aan de politie of
bent u getuige van vernielingen, dan kunt
u de politie bereiken via telefoonnummer:
0900 - 88 44. Vernielingen kunt u ook
melden bij het Meldpunt Woonomgeving
van de gemeente, telefoonnummer: 
469 48 69 (tijdens kantooruren) en op
www.amersfoort.nl.
Voor vragen over brandpreventie en
brandveiligheid kunt u terecht tijdens het
telefonisch spreekuur van de afdeling
Veiligheid van de brandweer, op werkdagen
van 8.30 tot 10.00 uur via 469 40 22.

Praktische zaken

Binnenstad
12.00-12.45 uur Teutstraat (bij parkeer-
plaats de Flint)

Hooglanderveen
12.30-13.00 uur dorpshuis De Dissel 
(parkeerterrein)

Kattenbroek
13.30-14.30 uur Het Masker 
(kleine parkeerplaats) 

Leusder-/Vermeerkwartier
13.00-14.00 uur Leusderweg 
(parkeerterrein sporthal)
14.30-15.30 uur Borneoplein (zijde
Kapelweg)
16.00-17.00 uur Gasthuislaan/
De Ganskuijl (parkeerterrein)

Liendert-Rustenburg
15.15-16.15 uur Weg van de Vrijheid/
Van Randwijcklaan (bij grasveld)

Nieuwland
13.30-14.30 uur Coelhorsterappelgaarde
(grasveld)
14.45-15.45 uur wijkcentrum (aan de
Waterkers)
16.00-17.00 uur Biesvaren/Waterdreef 
(grasveld)

Hoogland
13.00-20.00 uur evenemententerrein
Hamseweg
15.00-17.00 uur Kraailand (parkeerterrein)

Randenbroek-Schuilenburg
14.00-15.00 uur Euterpeplein 
(middenterrein)

Schothorst
15.00-17.00 uur Pieter Stastokerf 
(parkeerterrein)

Soesterkwartier
12.30-13.30 uur Dollardstraat 
(bij speeltuin Rivierengebied)

Vathorst
11.30-12.15 uur Damespolder
(ter hoogte van de apotheek)
12.30-13.30 uur
Bergenboulevard 
(winkelcentrum/inzamelpunt
Rova)

Zielhorst
13.45-14.45 uur parkeerplaats 
(bij bussluis/apotheek)
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Gemeentelijke fondsen voor cultuur en sport in 2008

De kerstboom wordt na gebruik weer teruggeplant en ver-
zorgd door professionele hoveniers. De volgende jaren kunt
u uw ‘eigen’ kerstboom weer in huis halen. Op deze manier
is de kans vele malen groter dat de boom de kerstdagen
overleeft en is de belasting voor het milieu veel lager. 
Kijk voor meer informatie én andere duurzaamheidstips op
www.amersfoort.allesduurzaam.nl (Tuin).

Die website is dé ontmoetingsplek voor duurzame bedrijven
en milieubewuste consumenten. Wethouder Gerda Eerdmans
(Milieu, Onderwijs en Integratiebeleid) vroeg aan mevrouw
C.A.M. Kooyman, een betrokken inwoner van Amersfoort,

om er eens een kijkje te nemen. Kooyman: ‘‘Het is een 
interessante website. Je kunt van alles vinden over milieu-
bewuste onderwerpen, zoals ecologische voeding en groente-
abonnementen. Het ruilsysteem, dus het ruilen van diensten,
is ook heel interessant. Ik wist niet dat het in Amersfoort ook
bestond. Ik weet wel dat kinderen met een karweitje munten
kunnen verdienen, waarmee ze met groter en duurder speel-
goed van Buitenkasten kunnen spelen.’’

‘‘Als lid van de voorlopige WMO-adviesraad, speciaal voor
mensen met een verstandelijke beperking, vind ik het wel 
jammer dat je de tekst niet vergroot kunt zien en dat er geen
'lees voor'-icoon beschikbaar is. Dat maakt de website voor
veel mensen een stuk prettiger en toegankelijker.’’

Wilt u meer weten over duurzaamheid? Neem dan ook eens
een kijkje op www.amersfoort.allesduurzaam.nl.

Het is bijna kerst en veel mensen versieren hun huizen
met lichtjes en halen een kerstboom in huis. Heeft u
ook uw bedenkingen bij de aanschaf van een echte
boom? De oplossing: adopteer een kerstboom.
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Duurzaam de winterse dagen door
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(foto: Wil Groenhuijsen).

Meldingen en vragen woonomgeving
Heeft u een melding of vraag over uw
woonomgeving? Neem dan contact op met
de gemeente.

Meldpunt Woonomgeving
Wilt u iets doorgeven over het onderhoud van
bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en
vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of
straatmeubilair? Of heeft u hierover een vraag?
Neem dan contact op met het Meldpunt
Woonomgeving. 

Dat kan via telefoonnummer: 469 48 69 (op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) en op
www.amersfoort.nl.

Wijkopzichters
Amersfoort heeft een aantal wijkopzichters. Zij
houden toezicht op het dagelijks onderhoud aan
de stad. Op www.amersfoort.nl/wijken ziet u 
wie de opzichter van uw wijk is. Wijkopzichters
hebben wekelijks telefonisch spreekuur, op
maandag van 12.00 tot 13.30 uur, via het tele-
foonnummer van Meldpunt Woonomgeving:
469 48 69. 

Vragen over afval
Met vragen of meldingen over afvalinzameling
kunt u terecht op de website van Rova
(www.rova.nl), of tijdens kantooruren bellen met
de klantenservice van Rova: 422 85 00.

Gemeente-
penning voor 
Korthals Altes
Johan Korthals Altes (85), 
medeoprichter van bierbrouwerij 
De Drie Ringen, ontving op vrijdag 
7 december de gemeentepenning 
uit handen van burgemeester
Albertine van Vliet-Kuiper. 

Dat gebeurde tijdens een afscheids-
bijeenkomst van het bestuur van de
stichting De Vriendenring der
Amersfoortse Bierbrouwerij De Drie
Ringen. 

De gemeentepenning is een grote blijk
van waardering voor Korthals Altes'
inzet en betrokkenheid. In 1989 nam hij
het initiatief tot oprichting van De Drie
Ringen. Als adviseur was hij hierbij
nauw betrokken. 

Zijn inspanningen hebben bijgedragen
aan het weer zichtbaar maken van de
grote ambachtelijke bierbrouwerhistorie
in Amersfoort. De bierbrouwerij vormt
nu een belangrijke toeristische trek-
pleister in het oude stadscentrum, met
een recreatief, educatief doel.

Vorige week donderdag bezocht wethouder Mirjam van 
‘t Veld (Jeugd, Welzijn en Economische Zaken) groep 7 van
de openbare basisschool De Vlindervallei. Zij nam het
decembernummer mee van de Amersfoortse editie van de
Nationale Kidskrant. Alle basisscholen ontvingen deze krant
drie maanden gratis, bij wijze van proef. 

De kinderen waren erg enthousiast. Leuk vinden ze vooral de inter-
views, de puzzels en de nieuwtjes. Bij de jongens viel een artikel
over veilig met vuurwerk in de smaak. Eén meisje vertelde dat ze
eerder een artikel had gelezen over volleybal. Dat leek haar zo leuk,
dat ze zelf nu ook op volleybal zit. De wethouder vroeg ook wat er
aan de krant verbeterd kan worden. Het antwoord: “Meer nieuws,
meer verhaaltjes en meer moppen!” Dit najaar ontvingen alle
Amersfoortse basisscholen en de brugklassen van het voortgezet
speciaal onderwijs de Amersfoortse Kidskrant van de gemeente. De
krant biedt onderwijzers de gelegenheid om maatschappelijke
thema’s in de klas te bespreken. De artikelen gaan vaak over veilig-
heid, natuur, politiek, sport, gezondheid en cultuur. De achterzijde
gaat geheel over Amersfoort en biedt een agenda met activiteiten
voor kinderen, interviews en bijdragen van kinderen.  

Op verzoek van de gemeente vraagt de uitgever in januari aan alle
scholen of de krant bevalt en zij een abonnement willen afsluiten
voor de helft van de prijs. De gemeente betaalt de andere helft van
het abonnement, in het kader van Operatie Amersfoort Jong.

Elk jaar wordt per fonds het beschikbare
bedrag vastgesteld. Als dit plafond bereikt is,
kan er geen subsidie meer worden verstrekt. 

Subsidieplafonds 2008
•  Fonds amateurkunst Q 34.100,-
•  Fonds podiumkunst Q 55.400,-
•  Fonds beeldende kunst en vormgeving

Q 39.000,-
•  Fonds bijzondere sportevenementen

Q 28.000,-
•  Fonds subsidiëring sportvoorziening

Q 500.000,-

Voor de fondsen amateurkunst, podium-
kunst en beeldende kunst en vormgeving
vinden elk jaar drie subsidierondes plaats.
De uiterste aanvraagdata voor deze rondes
zijn:
• 15 januari
• 15 mei 
• 15 september 
De beschikbare jaarbedragen worden glo-
baal over deze rondes verdeeld.

Aanvragen
Aanvragen voor subsidie uit het fonds bij-

zondere sportevenementen worden vóór de
start van het nieuwe jaar ingediend.
Daardoor is het subsidieplafond 2008 van
dit fonds al bereikt. Nieuwe aanvragen kun-
nen weer voor 2009 meegenomen worden.
Aanvraagformulieren voor de subsidies
amateurkunst, podiumkunst, beeldende
kunst en vormgeving en bijzondere sport-
evenementen zijn verkrijgbaar bij het 
secretariaat Cultuur, Toerisme en Sport, 
telefoonnummer: 469 46 00, of te 
downloaden via www.amersfoort.nl 
(Digitaal Loket-Sport, Recreatie, Cultuur &
Kunst). 

Voor subsidie uit het fonds sportvoorzie-
ning kan een schriftelijke aanvraag worden 
ingediend gericht aan burgemeester en 

wethouders van gemeente Amersfoort,
postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Structurele subsidies 
cultuur en sport 2008
•  Structurele subsidies amateurkunst-

verenigingen (uitvoering door 
Scholen in de Kunst) Q 187.400,-

•  Subsidiëring zaalhuur De Flint 
t.b.v. amateurkunstverenigingen 
(uitvoering door Scholen 
in de Kunst) Q 14.000,-

•  Schoolsport Amersfoort 
(uitvoering door SRO) Q 9.500,-

•  Sporttechnisch jeugdkader 
(uitvoering door SRO) Q 134.000,-

•  Stimulering sportdeelname 
(uitvoering door SRO) Q 4.500,-

Amersfoort heeft fondsen beschikbaar om activiteiten op het gebied van cultuur
en sport incidenteel te subsidiëren. Verenigingen, organisaties, professionele
kunstenaars en vormgevers kunnen hierop een beroep doen. De subsidieplafonds
voor 2008 zijn vastgesteld.

De Vlindervallei enthousiast over Kidskrant

Wethouder Mirjam van ‘t Veld besprak de Kidskrant met groep 7 van De Vlindervallei. 

(foto: Wil Groenhuijsen)

Nieuws tijdens 
feestdagen
Rond de feestdagen komt Stadsberichten
op vrijdag uit, in beperkte vorm. Kijk dan
voor meer nieuws op www.amersfoort.nl.
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Noordoostpolder 10 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 991555 10-12-2007

Pampushout 1 het vergroten van de woning aan de zijgevel 990751 13-12-2007
Poortersdreef 122 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 

van de woning 991369 13-12-2007
Roerdompstraat 31 het uitbreiden van de tweede verdieping van de woning 991321 14-12-2007
Schimmelpenninckstraat 19het bouwen van een overkapping op een dakterras 990868 10-12-2007
Suzannapolder 22 het bouwen van een tuinhuis met kelder 991317 13-12-2007
Vathorst, de Laak 1B, 

blok 15,16,18 en 19 opties voor meerwerk 990954 14-12-2007
Vathorst, de Velden 

1B, blok 21 opties voor meerwerk 990955 14-12-2007
Voltastraat 47 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel 991373 10-12-2007
Voorburcht 12 wijzigen van het gevelaanzicht 991478 10-12-2007
Waterspin 54 het plaatsen van een dakopbouw 991217 10-12-2007
Waterspin 56 het plaatsen van een dakopbouw op de woning 991216 10-12-2007
Westsingel 7, 7A en 7B en 

Hellestraat 5 en 5A het bouwen van een dansgelegenheid 
met een horecafunctie 990780 11-12-2007

Wilgenlaan 46 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning 991484 13-12-2007

Zeevaarderpad  37 het uitbreiden van de woning op de begane grond 
en eerste verdieping 991101 13-12-2007

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN 
Dr. Abraham Kuyperlaan 25 het slopen van een garage en carport met berging 991347 10-12-2007

VERLEENDE TERRASVERGUNNINGEN
Bloemendalsestraat 2 het plaatsen van een winterterras 991278 13-12-2007
Daltonstraat 36 het plaatsen van een winterterras 991288 10-12-2007
Emiclaerhof 4 het plaatsen van een winterterras 991205 10-12-2007
Groenmarkt 7 het plaatsen van een winterterras 991370 10-12-2007
Hamseweg 5 het plaatsen van een winterterras 991441 10-12-2007
Hof 4 het plaatsen van een winterterras 991280 13-12-2007
Hof 7 het plaatsen van een winterterras 991682 13-12-2007
Hof 9 het plaatsen van een winterterras 991291 13-12-2007
Hof 10 het plaatsen van een winterterras 991290 13-12-2007
Hof 26 het plaatsen van een winterterras 991211 10-12-2007
Hof 39 het plaatsen van een winterterras 991195 10-12-2007
Kamperbinnenpoort 3 het plaatsen van een winterterras 991287 10-12-2007
Krankeledenstraat 5 het plaatsen van een winterterras 991213 10-12-2007
Langestraat 63 het plaatsen van een winterterras 991284 10-12-2007
Lieve Vrouwestraat 6-10 het plaatsen van een winterterras 991214 10-12-2007
Varkensmarkt 2 het plaatsen van een winterterras 991210 10-12-2007
Varkensmarkt 3 het plaatsen van een winterterras 991282 10-12-2007
Zevenhuizerstraat 151 het plaatsen van een winterterras 991206 10-12-2007

VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK VAN DE WEG 
Engweg, Park Langenoord het tijdelijk afsluiten van het voetpad i.v.m. de 

veiligheid tijdens bouwwerkzaamheden 991409 26-11-2007
Sterappelgaarde 1 en 3 het tijdelijk gebruik van de weg i.v.m. het plaatsen 

van een container 991306 10-12-2007
Waterspin 54 en 56 het tijdelijk gebruik van de weg i.v.m. het plaatsen 

van twee containers en een mobiel toilet 991584 10-12-2007

De verleende vergunningen of vrijstellingen en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij
de afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1,
iedere werkdag geopend van 8.30 tot 13.30 uur.

Iedere belanghebbende die door een van deze verleende vergunningen en/of vrijstelling(en) rechtstreeks
in zijn belang is getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort. Het college verzoekt belanghebbenden hierbij een telefoonnummer te vermelden waarop zij
overdag bereikbaar zijn. Voor inlichtingen kunt u bellen met: 469 45 54 (tot 13.30 uur) of 469 51 00 
(na 13.30 uur).

VERLEENDE HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNINGEN
Amersfoortsestraat 10 Restaurant Fuji Yama 991645 10-12-2007
Bisschopsweg 98 Snackpaleis 991634 10-12-2007
Krankeledenstraat 7 Café Joy 991649 11-12-2007

Bovengenoemde vergunning(en) liggen ter inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein
7. Iedere belanghebbende die door een van deze verleende vergunningen rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen gericht aan de burgemeester van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Bouw- en woningtoezicht

AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN
Apollovlinder 11 en 13 het uitbreiden van de bergingen 991667
Balearen 23 het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak 

van de woning 991687
Bankastraat 54 en 56 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 991676
Bloemendalsestraat 62 het vernieuwen van een erfafscheiding 991658
Eemlaan 1 het aanbrengen van twee lichtreclames (aan gevel en op het dak) 991651
Haussmannstraat 8 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel en het 

bouwen van een garage en carport 991668
Kolkrijst 37 het uitbreiden van de woning met een dakopbouw 991647
Langestraat 60 het plaatsen van een lichtbakken 991633
Lofoten 20 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning 991632
Mendelssohnstraat 18 het plaatsen van een rookafvoer op het dak 991660
Molenweg 15 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel 990705
Monseigneur 

van de Weteringstraat 50 het uitbreiden van een ligboxenstal 991648
Muurhuizen 84 aanbrengen balkon aan de achtergevel van de woning 991646
Onder de A28, 

bij Valleikanaal het bouwen van een fietstunnel 985695
Siliciumweg 32 het plaatsen van een reclamezuil 991657
Soesterweg 564 het aanbrengen van reclame-uitingen 991635
Van Almondestraat 3A het aanbrengen van een reclame-uiting 991636
Van Lenneplaan 9 het uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel 991674
Verzetsplein 7 t/m 173 het intern verbouwen van een woongebouw op de begane grond 991671
Vincent Hamanerf 4 uitbouw aan de achterzijde van de woning 991650

* betreft reguliere bouwaanvraag tweede fase

Als u informatie over deze aanvragen wenst, kunt u zich iedere werkdag van 8.30 tot 13.30 uur wenden tot
de afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1.

Let op: tegen aanvragen bouwvergunning kunt u geen bezwaar aantekenen omdat een besluit nog ont-
breekt.

Indien u bij de behandeling van een gepubliceerd bouwplan in de welstandscommissie aanwezig wilt zijn,
dan is dat mogelijk na telefonische afspraak met de secretaris van de welstandscommissie, ing. C.H.
Gieze, telefoonnummer: 469 45 14 (bereikbaar van 8.30 tot 13.30 uur). Belanghebbenden kunnen aange-
ven of zij voor een bepaald plan gebruik wensen te maken van het spreekrecht.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Bachweg 71 het bouwen van een garage met berging 990860 13-12-2007
Billitonstraat 16 het gedeeltelijk uitbreiden van de woning op 

de eerste verdieping 990810 10-12-2007
Bosweg 109 het bouwen van een garage bij de woning 991083 13-12-2007
Doorninkstraat 22 het bouwen van een overkapping aan de achterzijde 

van de woning 991146 10-12-2007
Dr. Abraham 

Kuyperlaan 25 het vergroten van de kelder en het revitaliseren 
van de buitengevels 991345 12-12-2007

Frederik van 

Blankenheymstraat 13 het plaatsen van een raamkozijn in de linkerzijgevel 
van de woning 991596 14-12-2007

Gele Plomp 30 het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een 
terrasvlonder 991485 10-12-2007

Gerrit van 

Stellingwerfstraat 60 het veranderen van de voorgevel van de woning 991542 10-12-2007
Heelkruid 59 het uitbreiden van de woning met een 

tweede verdieping 990180 13-12-2007
Heideweg 2 het bouwen van een berging voor een kantoor- en 

horecagelegenheid 990099 12-12-2007
Kabof 45 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel 

en het veranderen van een kozijn in de voorgevel 991349 14-12-2007
Kamp 51/

Achter de Kamp 110 het wijzigen van de gevelreclame 990831 13-12-2007
Langestraat 39 het legaliseren van reclameobjecten 989606 13-12-2007
Lofoten 18 het plaatsen van een dakkapel in het voor- en 

achterdakvlak 991429 11-12-2007
Muidenkade 51 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel 

op de begane grond en eerste verdieping 990625 13-12-2007
Muidenkade 53 het uitbreiden van de woning aan de achtergevel 

op de begane grond en eerste verdieping 990624 13-12-2007

8

Wet op de
Ruimtel i jke  
Ordening

AANVRAGEN AANLEGVERGUNNING 
(ARTIKEL 14 JUNCTO 46.1 WRO)
Prinses Marielaan 10

het kappen van drie bomen 991666
Utrechtseweg 86

het kappen van twee bomen 991665

Gedurende twee weken na deze publicatie liggen
de stukken die gaan over de aanvraag voor ieder-
een ter inzage bij de Informatiewinkel in de
Observant, Stadhuisplein 7. Iedereen kan geduren-
de  de genoemde termijn schriftelijk een zienswij-
ze kenbaar  maken bij burgemeester en wethou-
ders. U kunt de zienswijze zenden aan de sector
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bureau
Planologisch-juridische zaken, postbus 4000 EA
Amersfoort. 
Voor meer informatie kunt u bellen: 469 48 64.

*
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VERLEENDE BESTEMMINGSPLAN-
VRIJSTELLINGEN (EX ARTIKEL 15 WRO)
Rietvoorn 26

het gebruik van de woning als 
kantoor 991134  10-12-2007

De verleende vrijstellingen en de bijbehorende
stukken liggen zes weken ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1,
iedere werkdag geopend van 8.30 tot 13.30 uur.

Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na
genoemde datum een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de administratieve rechter. 
Uw beroepschrift kunt u richten aan de rechtbank
Utrecht, afdeling Bestuursrechtspraak, 
postbus 16005, 3500 DA Utrecht

VOORBEREIDINGSBESLUIT 
(ARTIKEL 21 WRO) 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 27 november 2007 heeft verklaard
dat voor Blok G dat ligt in het projectgebied

Willem Barentszstraat bij het Neptunusplein

een herziening van het bestemmingsplan wordt 
voorbereid. Het voorbereidingsbesluit treedt in
werking op donderdag 20 december 2007.

Belanghebbenden die door dit besluit rechtstreeks
in hun belang worden getroffen, kunnen tot en
met woensdag 30 januari 2008 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van
Amersfoort. 

U kunt uw bezwaarschrift zenden aan de gemeen-
teraad, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het
voorbereidingsbesluit en de 
daarbij behorende situatietekening liggen van 
donderdag 20 december 2007 tot en met woens-
dag 30 januari 2007 voor iedereen ter inzage bij
de Informatiewinkel in de Observant,
Stadhuisplein 7.

VOORNEMEN TOT VRIJSTELLING  
BESTEMMINGSPLAN 
(ARTIKEL 19.2 WRO)
Burgemeester en wethouders hebben het voorne-
men om met toepassing van dit wetsartikel vrij-
stelling van het geldende bestemmingsplan te ver-
lenen voor:

• het realiseren van een nieuwe woning aan de
Coelhorsterweg 28A;

• het realiseren van een nieuwe woning naast de
Coelhorsterweg 28A;

• het realiseren van een nieuwe schuur bij de
woning Coelhorsterweg 28.

VOORNEMEN TOT VRIJSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN 
(ARTIKEL 19.3 WRO) 
Burgemeester en wethouders hebben het voorne-
men om met toepassing van dit wetsartikel vrij-
stelling van het geldende bestemmingsplan te ver-
lenen voor:
• het hervangen van de garage en het vergroten

van de bijkeuken van de woning 
Koningin Sophialaan 9;

• het vestigen van een massagesalon aan de
Kromme Elleboogsteeg 13.

Iedereen kan van donderdag 20 december 2007
tot en met woensdag 30 januari 2008 bij de
Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7,
de stukken inzien die op de voornemens betrek-
king hebben. Iedereen heeft de bevoegdheid om
tijdens genoemde termijn bij B en W hun ziens-
wijzen kenbaar te maken. 

U kunt uw schriftelijke zienswijze zenden aan de
sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bureau
Planologisch-Juridische Zaken, postbus 4000,
3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling indienen
van uw zienswijze kunt u contact opnemen de
heer  A.R. Bruins, telefoonnummer: 469 48 64.

VOORNEMEN TOT VRIJSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN 
(ARTIKEL 19.1 WRO) 
Burgemeester en wethouders (B en W) hebben het
voornemen om met toepassing van dit artikel vrij-
stelling te verlenen van het geldende bestem-
mingsplan Kruiskamp (1952). Het betreft  Blok G

dat ligt in het projectgebied Willem Barentsz-

straat bij het Neptunusplein. Voor dit blok is in
medio 2006 vrijstelling verleend van het geldende
bestemmingsplan voor detailhandel. Deze vrij-
stelling staat 286 m! meer detailhandel toe dan
destijds was voorgenomen. 

Iedereen kan van donderdag 20 december 2007
tot en met woensdag 30 januari 2008 bij de
Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7,
de stukken (inclusief de onderzoeken) inzien die
op het voornemen betrekking hebben. 
Iedereen heeft de bevoegdheid om gedurende de
genoemde termijn bij B en W schriftelijk dan wel
mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Een
schriftelijk zienswijze kunt u sturen naar B en W,
afdeling Ruimtelijke Planvorming, postbus 4000,
3800 EA Amersfoort. Voor de mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de heer 
A.R. Bruins, telefoonnummer: 469 48 64.

RECTIFICATIE
In de publicatie van woensdag 12 december 2007
heeft het college van B en W het voornemen 
kenbaar gemaakt vrijstelling te verlenen voor het
realiseren van een woning aan de Coelhorsterlaan

28. In deze publicatie is aangegeven dat de stuk-
ken tot en met woensdag 23 januari 2008 voor
iedereen ter inzage liggen. Dit verzoek is per abuis
gepubliceerd. Hierbij wordt de publicatie van 
12 december aangaande de Coelhorsterlaan 28
ingetrokken.

Wet Mi l ieubeheer

MELDINGEN (KLEINE) 
VERANDERINGEN EX ARTIKEL 8.19
Nijverheidsweg-Noord 128

Vergunninghouder: CSG Eemkwartier
Verandering: de verplaatsing van de grondwater-
zuiveringsinstallatie met enkele meters
Nummer: WM07.4158
Nijverheidsweg-Noord 74

Vergunninghouder: Cosmara bv
Verandering: het wijzigen van de productrange
Nummer: WM07.4159

Aan de vergunninghouder is schriftelijk verklaard
dat de gemelde veranderingen niet leiden tot
andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan die de inrichting ingevolge de ver-
gunning en de daaraan verbonden beperkingen 
en voorschriften mag veroorzaken en dat de
veranderingen verder niet leiden tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geen aanleiding geven tot toepassing van de 
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieu-
beheer.

Tot zes weken na woensdag 19 december 2007
kan door een belanghebbende bezwaar worden
gemaakt tegen deze verklaring inzake een mel-
ding. Het bezwaarschrift zendt u aan:
burgemeester en wethouders van Amersfoort, p/a
afdeling Milieu van het Gewest Eemland, postbus
4000, 3800 EA Amersfoort.

Als u bezwaar maakt, kunt u ook verzoeken om
een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld het
schorsen van de verklaring). Het verzoek zendt u
aan: Raad van State, de voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage.

Voor de behandeling van uw verzoek wordt door
de secretaris van de Raad van State griffierecht
geheven. Na indiening van uw verzoek ontvangt u
hiervoor een rekening. Een verklaring wordt pas
van kracht nadat op het verzoek is beslist.

MELDINGEN NIET-VERGUNNINGS-
PLICHTIGE BEDRIJVEN
Amersfoortsestraat 10

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Konchiwa bv
Nummer: WM07.4149
Bergenboulevard 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: D. van Duong
Nummer: WM07.4169
Bisschopsweg 98 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Het Snackpaleis
Nummer: WM07.4165
Blokzijlpark/Weteringkade (Vathorst) 

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer 
Melder: Heijmans Bouw best 
Nummer: WM07.4139
Cobolweg 3

Melder: Bouwbedrijf Meijer bv
Nummer: WM07.4151
Cobolweg 3

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen 
milieubeheer 
Melder: Hagedoorn Leasing bv
Nummer: WM07.4153
Coelhorsterweg 6

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen 
milieubeheer 
Melder: Smink Machines bv
Nummer: WM07.4170
Darthuizerberg 71

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Drink- en Eeterij de Boengerd
Nummer: WM07.4164
Euterpeplein 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: D. van Duong
Nummer: WM07.4167
Fürglerplein 5-6

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer 
Melder: R.K. Basisschool de Kinderhof
Nummer: WM07.4160
Hamseweg 51-53

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieu-
beheer 
Melder: Boni Supermarkt Hoogland 
Nummer: WM07.4146
Heliumweg 22

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 
Melder: Hofland Coatings
Nummer: WM07.4166
Hof 38

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Gaudi's Bodega 
Nummer: WM07.4148
Kleine Koppel 17

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Koekoekpannenkoek
Nummer: WM07.4163
Krankeledenstraat 20

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Irish Pub Long John
Nummer: WM07.4161
Krommestraat 64A

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Christea's Koffie, Thee en Lekkers 
Nummer: WM07.4145
Neptunusplein 1

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven 
milieubeheer 
Melder: V.O.F. de Bakkende Bakkers Groenendijk
Nummer: WM07.4152
Nijverheidsweg-Noord 85

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen 
milieubeheer 
Melder: Auto Eemdijk bv
Nummer: WM07.4150

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 
Puntenburgerlaan 68

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: aOssy
Nummer: WM07.4154
Rietvoorn 26 

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer 
Melder: Ridder Reference 
Nummer: WM07.4144
Stationsplein 35-37 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Delifrance Amersfoort
Nummer: WM07.4162
Stationsplein 49-53 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Servex bv
Nummer: WM07.4142
Stationsplein 75 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: Servex bv
Nummer: WM07.4140
De Stuwdam 2 

Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer 
Melder: Verhuurbedrijf Westerhuisbv
Nummer: WM07.4157
Woestijgerweg 28

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven 
milieubeheer 
Melder: De Naaifabriek 
Nummer: WM07.4143
Zeldertsedreef 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer 
Melder: D. van Duong
Nummer: WM07.4168

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur kunt u alle
hierboven genoemde stukken inzien bij de afde-
ling Milieu van het Gewest Eemland, Van Asch van
Wijckstraat 11. Buiten kantooruren kunnen de
stukken slechts na afspraak worden ingezien. 
U kunt telefonisch een afspraak maken via: 
460 91 64. U kunt dit nummer ook bellen als u
meer informatie wilt.

MILIEUKLACHTEN
Voor milieuklachten over bedrijven in de gemeente
Amersfoort kunt u tijdens kantooruren terecht bij
de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, tele-
foonnummer: 460 91 64. Buiten kantooruren kunt
u voor spoedeisende milieuklachten terecht bij de
politie, telefoonnummer: 0900 - 88 44.

KENNISGEVING INCIDENTELE 
FESTIVITEIT
Op grond van artikel 4.1.3, lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor de gemeente
Amersfoort 2006 is het aan horecabedrijven toe-
gestaan maximaal drie incidentele festiviteiten per
kalenderjaar te houden, waarbij de geluidsvoor-
schriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit het Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieu-
beheer niet van toepassing zijn. Op grond van dit
artikel heeft het volgende horecabedrijf kennis
gegeven van het houden van een incidentele 
festiviteit:

Café ZOMAAR, Appelmarkt 18, Amersfoort, op
maandag 24 december 2007 tussen 21.30 en 
1.00 uur.

AANWIJZING COLLECTIEVE 
FESTIVITEITEN VOOR 2008 EN 
REGELING INCIDENTELE FESTIVITEITEN
VOOR HORECA-, SPORT- EN 
RECREATIE-INRICHTINGEN
Op grond van artikel 4.1.2., lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Amersfoort 2007 (APV)
kunnen wij, burgemeester en wethouders van
Amersfoort, collectieve dagen dan wel dagdelen
aanwijzen waarop het binnen horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen is toegestaan een festiviteit
te houden waarbij de (geluid-)voorschriften 
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1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit het Besluit horeca-,
sport- en recreatie-inrichtingen niet van toepas-
sing zijn.

Op grond van dit artikel hebben wij voor 2008
voor horecabedrijven de volgende dagen aange-
wezen voor het houden van collectieve festiviteiten
waarbij geluidsvoorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en
1.1.8 uit het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen niet van toepassing zijn:

Amersfoort-Centrum

Smartlappenfestival: zondag 20 april
Nacht van Oranje: dinsdag 29 april
Koninginnedag: woensdag 30 april
Keistad Jazz: zaterdag 17 mei
Familiedagen: zondag 15 juni
Etcetera: zaterdag 5 juli
Dias Latinos: zaterdag 16 augustus
Keistadfeesten: zaterdag 13 september
Oud en nieuw: woensdag 31 december

Amersfoort-overig

Koninginnedag: woensdag 30 april
Oud en nieuw: woensdag 31 december

Hoogland

Carnaval: zondag 3 februari
Koninginnedag: woensdag 30 april
Dorpsfeest Hoogland: vrijdag 14 en zaterdag 
15 september
Oud en nieuw: woensdag 31 december

Hooglanderveen

Koninginnedag: woensdag 30 april
Oud en nieuw: woensdag 31 december

Stoutenburg-Noord

Koninginnedag: woensdag 30 april
Oud en nieuw: woensdag 31 december

Naast deze aangewezen dagen of dagdelen kun-
nen horecabedrijven op grond van artikel 4.1.3,
lid 1 van de APV per kalender jaar burgemeester
en wethouders drie keer in kennis stellen van het
houden van een incidentele festiviteit waarbij
dezelfde voorschriften uit het Besluit horeca-,
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet
van toepassing zijn.

Voor sportverenigingen geldt dat zij op grond
van artikel 4.1.3, lid 1 van de APV per kalender jaar 
burgemeester en wethouders drie keer in kennis
kunnen stellen van het houden van een incidentele
festiviteit. Bovendien kunnen sportverenigingen
op grond van artikel 4.1.3, lid 2 van de APV burge-
meester en wethouders drie keer in kennis stellen
van het houden van een activiteit waarbij voor-
schrift 1.5.1 (met betrekking tot de verlichtings-
installatie) uit het Besluit horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toe-
passing is. Bij de eerstvolgende wijziging van de
APV zal het aantal incidentele festiviteiten voor
sportverenigingen worden verhoogd van drie naar
zes per kalenderjaar.

Het in kennis stellen van burgemeester en wet-
houders moet ten minste 3 weken voor de aan-
vang van de festiviteit/activiteit plaatsvinden. Het
in kennis stellen van burgemeester en wethouders
moet geschieden op een daartoe vastgesteld for-
mulier. Dit formulier is op te vragen bij de afdeling
Milieu van het Gewest Eemland, telefoonnummer:
460 91 00.

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer gaat op 1 januari 2008
op in het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer. De voorschriftnummers in
het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer komen niet overeen met de artikel-
nummers uit het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer.

Kapvergunningen

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Breeland, naast nr. 119

één berk (gemeenteboom) SOB 2611155
Mr. Th. Heemskerklaan, t.h.v. nr. 6

één linde (gemeenteboom) * SOB 2610536
Heidevlinder 16

één eik SOB 2612341
De Kazematten 4

één kers en één spar SOB 2611998
Kraailand 3

één iep SOB 2612035
Robbeknolerf, t.h.v. nrs. 17-41

vijf meidoorns (gemeentebomen) * SOB 2610995
Snoeckgensheuvel 77

één spar SOB 2610496
Spaarnestraat 148

één den SOB 2612108

GEWEIGERDE KAPVERGUNNINGEN
Koestraat 18-34

één tulpenboom SOB 2610299

* = herplantplicht van toepassing. De minimale
omtrek van de te herplanten bomen bedraagt voor
gemeentebomen 14 cm en voor particuliere
bomen 12 cm.

De verleende vergunningen en de bijbehorende
stukken liggen zes weken ter inzage bij de

Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. 

Iedere belanghebbende die door de verlening van
een kapvergunning rechtstreeks in zijn/haar
belang is getroffen, kan na bekendmaking hiervan,
binnen zes weken vanaf de dag volgend op de ver-
zenddatum van de vergunning, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Stadhuisplein 1, 3811 LM
Amersfoort.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
de naam en het adres van de indiener en de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. U wordt ook verzocht uw telefonische
bereikbaarheid overdag aan te geven.

Let op: de start van de bezwaartermijn hoeft niet
de datum van deze publicatie te zijn. De bezwaar-
termijn start op de dag volgend op de verzend-
datum van de vergunning. Deze datum staat op
de brief die ter inzage ligt.

Verkeersbesluiten

Het hoofd van de afdeling Projectrealisatie
Openbare Ruimte, deelt namens burgemeester 
en wethouders van Amersfoort mede, dat het 
volgende verkeersbesluit is genomen;

BESLUIT NR. SOB/SB/PR/VB/2615519
De onbenoemde bouwweg, gelegen tussen de
Vrouwenpolder en de Heideweg, in een richting
open te stellen voor verkeer in de richting van de
Heideweg, uitgezonderd (brom)fietsers en deze
weg gesloten te verklaren voor vrachtauto's en
voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of
mogen rijden dan 25 km per uur en dit aan de
weggebruikers kenbaar te maken door het plaat-
sen van borden model C3 met het onderbord
Ob54 en C7 en C8 aan de zijde van de
Vrouwenpolder en bord C2 met het onderbord
OB54 van de Bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990, aan de zijde van de
Heideweg

Iedere belanghebbende die door bovengenoemde
verkeersbesluiten rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) na bekend-
making hiervan binnen zes weken een gemoti-
veerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus
4000, 3800 EA  Amersfoort. Het bezwaarschrift
moet op grond van artikel 6:5 van de AWB zijn
ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw
naam en adres vermelden, een omschrijving van
dit besluit en de gronden van het bezwaar.
Burgemeester en wethouders verzoeken u in het
bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden
waarop u overdag bereikbaar bent.

De besluiten met de bijbehorende stukken ligt ter
inzage bij de Informatiewinkel in de Observant,
Stadhuisplein 7.

Verordeningen

VERORDENING WET 
INBURGERING 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de gemeenteraad op 11 december 2007 de
Verordening Wet Inburgering 2008 heeft vast-
gesteld. Verordening Wet Inburgering 2007 is
ingetrokken per 1 januari 2008

Deze Verordening Wet Inburgering 2008 treedt in
werking op 1 januari 2008 en ligt kosteloos ter
inzage bij de Informatiewinkel in de Observant,
Stadhuisplein 7.

Over ige  mededel ingen

AANWIJZINGS- EN MANDAATBESLUIT 
2008 EN REGELING GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij op 18 december 2007 de navolgende besluiten
hebben vastgesteld:
1. Aanwijzings- en Mandaatbesluit 2008
2. Regeling Gemeentelijke Belastingen 2008

De besluiten treden in werking op de eerste dag
na die van bekendmaking. 

De besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de
Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7.

De weg in  de  stad

Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, 

waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan gepland.

Kijk voor actuele ontwikkelingen op www.amersfoort.nl (onder Actueel).

Plaats Werkzaamheden Uitvoering Bijzonderheden

Trompstraat tussen Witte de Witstraat en Evertsenstraat herprofilering tot 21 december afgesloten voor alle verkeer
De Ruijterstraat, tussen Evertsenstraat en Witte de Withstraat herprofilering tot 21 december afgesloten voor alle verkeer
Hoog en Wellerlaan herriolering tot eind december afgesloten voor alle verkeer
Hugo de Grootlaan/Surinamelaan reconstructie tot eind januari afgesloten voor alle verkeer
Jan van Riebeeckpad aanleg spoorwegzone tot zomer 2008 geen


