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Verslag 
Participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE 
Aan : participatiegroep  

Van : Marlie Pompl  

Datum : 28 augustus 2006  

Aanwezig : N. v.d Sluijs (voorzitter), E. Dekker (projectleider), E. Monquil, P. Bunnik, F. 

Frieser, T. van ’t Riet, B. Kilic, P. de Muelenaere, W. de Kramer, E. 

Overmars, H. Jansen, Ch. Hofland, W. den Hartog, T. de Kruif, P. de Langen, 

M. den Hartog, R. Hoffman, M. Pompl (verslag).  

 

Afwezig  : MK; de heren Kelbessa (vakantie) en Van Loo (ziekenhuisopname)  

Toehoorders : R. Norp, P. Kegel, M. van den Bergh, M. Westveld, G. Zwier, N. Paap,  

H. Versteegh,  

 

Bijlagen : 3 bijlagen, startnotitie, Verslag, en Raadsbrief  

 

1. Opening, agenda en mededelingen  

Nandus van der Sluijs verwelkomt de aanwezigen. De deelnemers worden verzocht om zelf door te 

geven wanneer zij verhinderd zijn. In overleg met de heren Dekker of Van der Sluijs kan bij 

verhindering incidenteel een vervanger worden gezocht. Met uitzondering van de 

belangenorganisaties doen de deelnemers op persoonlijke titel mee. Zij hebben dan ook geen 

informatieplicht naar een achterban.  

 

Drie bewoners uit de Hoven zijn de door de gemeente en de Alliantie verzocht om deel te nemen 

aan de participatiegroep.  

 

Van de bijeenkomsten wordt een kort verslag gemaakt (geen woordelijk verslag). Dit gaat vooraf 

via e-mail (in 2 gevallen per post) naar de deelnemers.  

Besluit: de deelnemers reageren per e-mail op het conceptverslag. Het verslag wordt in de 

bijeenkomsten in principe niet behandeld. Het verslag wordt gepubliceerd op intranet (op de site 

van de gemeente, zie www.amersfoort.nl/actueel/plannen en projecten/Amersfoort 

Vernieuwt/Deelplannen/ Hogeweg Vernieuwt).  

 

 

2 Toelichting op de participatie 

De bijeenkomsten van de participatiegroep zijn op 28 augustus, 18 september en 9 oktober. Het 

doel van de bijeenkomsten is om minstens twee scenario’s te maken.  

Uitgangspunten:  

• Zwembad 

• Woningen 

• Stadsentree 

• Doorstroming 

• Plangebied 
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Proces:  

Tijdens het participatieproces verricht de projectgroep de benodigde studies (onder andere 

milieustudies). Mogelijk komt er al op 30 oktober een inloopavond voor de stad. Het scenario’s die 

besproken zijn in de participatiegroep en een mogelijk door de gemeente zelf toegevoegd scenario 

worden dan toegelicht. Daarna kunnen bewoners van Amersfoort binnen twee weken reageren en 

vragen stellen. De projectgroep reageert op deze vragen en opmerkingen. Dit gebeurt in de 

discussienotitie naar de gemeenteraad. Er worden minimaal twee scenario’s ter besluitvorming aan 

de Raad voorgelegd, (mogelijk aan het einde van het jaar).  

 

Naar aanleiding van de toelichting bespreken de aanwezigen de raadsbesluiten over het zwembad 

aan de Hogeweg en de busbanen. Als uitgangspunt geldt de startnotitie waarvoor de Raad tijdens 

een peiling in de Ronde, groen licht heeft gegeven.  

Besluit: de deelnemers ontvangen ter informatie de startnotitie, het verslag van de behandeling 

hiervan in de Ronde en de Raadsinformatiebrief (met reacties van de wethouder op de vragen van 

de Raad) en krijgen een ‘hand out’ van de presentatie. 

 

Vanuit de participatiegroep is gevraagd om eerst met (milieu)criteria (o.a. luchtkwaliteit) als 

hulpmiddel bij het opstellen van scenario’s te komen.  

Besluit: de projectgroep zal parallel aan het opstellen van scenario’s, de (milieu)criteria laten 

toetsen aan wet- en regelgeving. 

 

 

3 Workshop in drie groepen 

Onderleiding van de drie stedenbouwkundigen van het bureau KCAP denken de deelnemers na over 

de uitgangspunten voor de invulling van het gebied. In de volgende bijeenkomst komt de 

projectgroep met een aantal concrete stedenbouwkundige oplossingen en scenario’s terug op deze 

uitgangspunten: 

Zwembad: stedelijk of juist landschappelijk en op welke locatie?  

Woningbouw: woningtypes, dichtheden, op welke locaties? 

Verbindingen: hoe regelen we de doorstroming voor alle verkeersdeelnemers? 

Plangebied: hoe gaan we de functies goed positioneren? Leefbaarheid is uiteraard is dit een van de 

uitgangspunten. KCAP toont een aantal dia's om de mogelijke keuzes op hoofdlijnen aan de hand 

van referenties weer te geven.  

 

 

4 Terugkoppeling workshops 

Zwembad:  

• Géén zwembad in Het Waterwingebied  

• Goede bereikbaarheid vanuit de stad (Openbaar Vervoer, fiets, auto). 

• Aandacht voor sociale controle  

• Hogewegzone als groene zone met zwembad geïntegreerd in groen. 

• Oksel A28 als locatie onderzoeken, mits bereikbaar 
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Woningen 

• Niet in waterwingebied  

• Discussie over handhaven Hoven; (tegen sloop als we dezelfde woningen voor dezelfde mensen 

in het gebied terugbouwen, versus sloop- nieuwbouw is een goede optie om de leefbaarheid te 

verbeteren). 

• Aandacht voor sociale woningbouw in het hele plangebied.  

- Mensen terughuisvesten?  

- Anders bouwen dan nu 

- Zorg voor een goede sociale mix. 

• Woongebieden langs Hogeweg in groene setting situeren 

• Lage dichtheid met hoogte accenten. Andere maatvoering dan de huidige flats (vb Ster flat) 

• Aansluiten op de bestaande bebouwing, veel aandacht voor menselijke maat 

• Zorgen over lintbebouwing direct aan Hogeweg, in verband met het milieu.  

 

Doorstroming/bereikbaarheid 

• Aandacht voor een aparte fietsverbinding.  

• Mogelijke fiets/voetgangersverbindingen koppelen aan/afhankelijk van locatie zwembad.  

• Goede fietsverbinding (ongelijkvloers) Liendert en Schuilenburg 

• Onderzoek oksel bereikbaar maken voor verkeer, situeren programma (rotonde Outputweg?) 

• Geen aftakkingen Hogeweg i.v.m. doorstroming en sluipverkeer. 

• Liever ventweg, geen ontsluiting vanuit bestaande wijken (m.n. Liendert)  

• Ruimte voor alle modaliteiten langs Hogeweg.  

• Onderzoek verbindingen fiets/voetgangers (Valleikanaal en Waterwingebied) 

 

Overig 

• Ecoduct/groenverbinding Waterwingebied onderzoeken 

 

Stadsentree 

• Combinatie van elementen 

 

 

6 Bespreking openstaande vragen en rondvraag 

Toeschouwers/video-opnames en pers 

Per avond evalueert de projectgroep of het aantal toehoorders nog werkbaar is. Raadsleden zijn 

welkom. Enkele deelnemers hebben bezwaar tegen aanwezig van de pers.  

Besluit: de vergadering besluit om geen pers toe te laten tot de participatieavonden. Eventuele 

persvragen komen bij terecht bij de heer Van der Sluijs. De resultaten van deze avonden worden 

beschreven in de Amersfoort Vernieuwt wijkkranten van Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-

Rustenburg.  

Besluit: 

Enkele deelnemers hebben bezwaar tegen video-opnames. De vergadering beslist daarom om geen 

video-opnames te maken van de participatieavonden.  



Bijlage bij AV participatiebijeenkomst Hogewegzone 

van 18 september 2006

Pagina 4 van 4

 I www.de-alliantie.nl 

E mpompl@de-alliantie.nl 

 

Professionele Ondersteuning  

De samenstelling van de participatiegroep is divers. Het voorstel was om een algemene deskundige 

te benaderen om diverse studies toe te lichten en de deelnemers op hoofdlijnen te adviseren. De 

projectgroep Hogewegzone laat gespecialiseerde professionals onderzoeken verrichten. Sommige 

deelnemers pleiten voor een second opinion.  

Besluit: Besloten wordt dat de deelnemers op een later stadium aan kunnen geven aan welke 

ondersteuning zij behoefte hebben.  

 

Sluiting 

De heer Van der Sluijs dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst af. 

 


