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Verslag werkgroep Amerhorst 30 augustus 2022 
 

Aanwezig: 
• Willy Westgeest – bewoners Bosrand 
• Wim Bast – bewoners Zandbergenlaan 
• David Blom – bewoners Zandbergenlaan 
• Richard Splinter - Tennis vereniging Flehite 
• Hans Lubbers  - Tennis vereniging Flehite 

• Roy van Pamelen – Gemeente Amersfoort 
• Ammy van Rooij - – Gemeente Amersfoort 
• Herman Bezemer – Amaris 
• Peter Boerenfijn, Ank Sneekes, Danny de 

Vries, Corina van Dijk -  Habion 
 

1. Welkom, mededelingen en vaststellen agenda 
• Roy gaat de gemeente Amersfoort per 22 september verlaten. Opvolging is nog niet bekend. 
 

2. Toelichting op de concept kaderstellende notitie (KN) 
Het project bevindt zich in een fase die ligt tussen de KN en de uitwerkingsfase.  Roy benadrukt dat de 
KN bedoeld is voor raadsleden en alleen de projectinformaitie die voor een KN relevant is, is opgenomen.  
In de KN wordt niet gerefereerd aan de vorige KN. Volgens Roy is het niet handig om de raad te belasten 
met voorgaande versies.  
 
Afspraak opmerkingen deze week per mail naar Roy 
In deze vergadering bespreken we enkel zaken die volgens aanwezigen onjuist in de concept KN staan.  
De bewonersvertegenwoordiging en initiefnemers sturen alle opmerkingen rechtstreeks naar Roy (uiterlijk 
deze week). Opmerkingen die niet (meer) verwerkt worden zullen beschouwd worden als input voor de 
reactienota. Herman vult aan dat het niet logisch is als er vanuit de werkgroep nieuwe inhoudelijke 
zienswijzen worden ingediend.  
Danny benadrukt dat volgens de planning de KN nog dit jaar in de raad wordt besproken. Het is niet 
wenselijk dat dit vertraagd.  
 
Belangrijkste opmerkingen bewonersvertegenwoordigers  
Wim vindt het teleurstellend dat de kaders in de KN in hoge mate overeenkomen met de wens van de 
initiefnemers. Problematisch vindt hij het dat de indruk wordt gewekt dat er nog allerlei mogelijkheden zijn 
voor inbreng, terwijl dit al besproken is binnen de werkgroep. Het project is immers al verder dan de fase 
van KN. Hij had liever gezien dat de gemeente per punt in de tabel haar standpunt had verwoord (extra 
kolom met standpunt gemeente). Belangrijk vindt hij het dat in het begin van de KN gelijk helder wordt 
gemaakt dat partijen van mening verschillen.  
Er volgt een discussie over heldere formuleringen en wollige taal. Roy kijkt nogmaals naar paragraaf 1.3.  
 
Overige opmerkingen  
• Onjuistheden in de tekst worden besproken (niet in dit verslag opgenomen). 
• Ank geeft – n.a.v een vraag van Willy - een toelichting op de Roring methodiek: een aanpak van 

Habion waarbij toekomstige bewoners betrokken worden bij de planvorming. In het vervolgtraject 
blijven initiefnemers de werkgroepleden betrekken. In een volgende nieuwsbrief zullen we ook anders 
belangstellenden uitnodigen om mee te denken. 

 

3. Communicatie ter inzagelegging 
De gemeente stuurt omwonenden een brief als de KN ter inzage ligt. Er volgt dus geen nieuwsbrief.  
Ammy vraagt of het nodig is om dan een inloopbijeenkomst te organiseren. Ervaring is dat er weinig mensen 
komen. De bewoners vinden dat als het een standaard werkwijze is dat ook hier gedaan moet worden.  
 

4. Opzet voor bijeenkomst raadsleden op 21 september  
Wim wil graag meedenken met de opzet. Ank pakt dit vanuit initiatiefnemers op.  


