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Het programma van de avond was als volgt: 
 
1. Opening en korte voorstelronde (10 min) 
2. Toelichting stand van zaken project (5 min) 
3. Presentatie ontwerp openbaar gebied (50 min) 
4. Presentatie ontwerp gebouwen uit fase 1 (50 min) 
5. Vervolgafspraken (5 min) 

 
1. Opening en korte voorstelronde. 
 
Antje Kingma (projectmanager) opent de bijeenkomst om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Zij geeft een korte 
toelichting over wie er vanavond via Teams aanwezig zijn om de plannen toe te lichten. En ze geeft een korte 
toelichting over het verloop van de avond. 
 
Voor deze avond is een uitnodiging per brief verzonden naar bewoners in het plangebied, uit de omgeving, de 
school en ‘oud’ bewoners.  
 
2. Toelichting stand van zaken project (5 min) 
 
Voor dit project is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Er is geen beroep op het bestemmingsplan ingediend en 
daarmee is het nu ‘onherroepelijk’. De Alliantie kan nu op basis van dit bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen. 
Le Far West heeft voor de gemeente een voorlopig ontwerp van het openbaar gebied gemaakt. Le Far West 
presenteert dat vanavond en bewoners kunnen daarop reageren. 
De Alliantie heeft het definitieve ontwerp van de woningen van de fase 1 van het project bijna gereed. Architect 
Steenhuis Bukman zal dat vanavond presenteren.  
 
3. Presentatie ontwerp openbaar gebied (50 min) 

 
Het ontwerp voor het openbaar gebied is besproken in het toetsoverleg en voorgelegd aan de Alliantie. De 
opmerkingen die ontvangen zijn zullen, samen met de opmerkingen van vanavond, meegenomen worden bij de 
verdere uitwerking van het ontwerp voor het openbaar gebied.  
 
Anne Martien Lousberg geeft toelichting op het ontwerp aan de hand van een presentatie. Deze presentatie zal 
later ook terug te vinden zijn op de website.  
 
 
 
 

Verslag woensdagavond d.d. 14-07-2021 van 19.30 uur tot 21.30  
 
 
Project Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) 
 
 
Online (Teams) informatieavond  over het voorlopig ontwerp openbaar gebied en voorlopig ontwerp gebouwen 
 
 
Aanwezig:  Bewoners   : ongeveer 15 waren online aanwezig 

Alliantie    : Maurice Ernst; Gert Visser 
Le Far West   : Anne Martien Lousberg; Sanne Leeuwenburg 
Drong    : Erwin Noome 
Architect Steenhuis Bukman : Roelf Steenhuis; Gerard Scholten 
Nijhuis    : Justin de Boer 
Roseboom   : Dirk Cuylenborg; Gerard op ‘t Hof 
Gemeente  : Antje Kingma; Bert Blijleven; Wethouder. Janssen; Päivi Röpelinen;  

  Friso Smits;  
                                                           Karin Mieras 
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Vragen/opmerkingen van bewoners: 
 
- Komen er ook drempels op bijv Magelhaenstraat? 

Antwoord: Antje Kingma neemt deze vraag mee om te bespreken met de afdeling Verkeer wat de 
mogelijkheden zijn. Anne Martien geeft aan dat het ook de wens van Le Far West is om drempels te 
realiseren.  
 

- Er is nu al te kort aan parkeerplaatsen. Hoe gaat dit verholpen worden?  
Antwoord: De gemeentelijke parkeernormen staan op de website van de gemeente. Hier moet aan worden 
voldaan. De parkeerdruk zal daardoor naar verwachting in de omliggende straten niet toenemen. De 
architect Roelf Steenhuis zal hier later nog op terugkomen.  
 

- In de omgeving zijn gevaarlijke verkeerssituaties. Zijn deze bij de gemeente goed in beeld en kunnen deze 
worden aangepakt? 
Antwoord: Deze plekken liggen net buiten het plangebied van het project. Maar raken er uiteraard wel aan. 
Antje Kingma heeft dit voorgelegd aan de afdeling Verkeer met de vraag of er mogelijkheden voor 
verbetering zijn.  
Naar aanleiding van de afstemming met de afdeling Verkeer: De gemeente gaat ervan uit dat de kruispunten 
Van Randwijcklaan-Magelhaenstraat en Van Randwijcklaan-Ringweg Kruiskamp worden bedoeld.  
Voor het winkelcentrum Neptunusplein is een motie aangenomen om de parkeerproblematiek op te lossen en 
de verkeerssituatie te verbeteren. Het kruispunt Van Randwijcklaan-Magelhaenstraat is onderdeel van het 
onderzoek. Recent hebben er verkeerstellingen plaatsgevonden op de Van Randwijcklaan, Magelhaenstraat 
en Neptunusplein. Op basis van de verkeersgegevens zullen wij binnenkort beoordelen of aanpassingen aan 
dit kruispunt noodzakelijk zijn. Het met verkeerslichten geregelde kruispunt Van Randwijcklaan – Ringweg 
Kruiskamp heeft voldoende capaciteit om het verkeer goed en veilig af te wikkelen blijkt uit een gemeentelijke 
studie uit 2019. Deze studie wordt binnenkort geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen en prognoses. 
 

- Hoe sluit het groen/openbaar gebied aan op omgeving, bijvoorbeeld met de overzijde Van Randwijcklaan? 
Antwoord: Le Far West geeft aan dat dit eigenlijk buiten de opdracht valt, maar geven het wel mee als 
aandachtspunt aan de gemeente.  
 

- Komt er nog spelen tussen Parkweelde 2 en 3. Zone wordt nu veel door honden gebruikt. En heuvels maken 
het makkelijk om over schuttingen te klimmen.  
Antwoord: Le Far West geeft aan dat dit geen onderdeel is van het projectgebied. De gemeente bekijkt of er 
nog financieel ruimte is om dit alsnog mee te nemen. 
 

- Komt er een honden-uitlaatplek/zone. Daarmee kan je het iets meer sturen, waar wel en waar niet. Tip om 
logische route naar valleikanaal te maken.  
Antwoord: Een honden-uitlaatplek/zone is geen onderdeel geweest van het programma van eisen voor dit 
project. De gemeente zoekt uit of dit vanuit gemeentelijk beleid alsnog wenselijk is, of niet.  
Zie voor de huidige locaties de link onderaan dit verslag.  
 

- Het is druk op de Ringweg. Drukker geworden bij de supermarkt. En door voorrang op de Ringweg, kom je 
soms de Van Randwijcklaan al lastig op.  
Antwoord: De gemeente zal dit plan nog een keer met de verkeerskundige beoordelen.  
Naar aanleiding van de afstemming met de afdeling Verkeer: De studie naar de verkeersafwikkeling op de 
ringweg wordt binnenkort geactualiseerd. Deze studie is in 2019 voor het laatst uitgevoerd en toen bleek de 
ringweg en de kruispunten nog ruim voldoende capaciteit te hebben. Het is overigens mogelijk dat er op 
piekmomenten kortstondig wel een wachtrij voor het verkeerslicht ontstaat. 
 

- Blijft de rijroute zoals het nu is? Kruispunt bij de Aldi erg gevaarlijk.  
Antwoord: Dit is een aandachtspunt. De verkeersafwikkeling en eventuele aanpassingen worden nogmaals 
beoordeeld. 
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4. Presentatie ontwerp gebouwen uit fase 1 (50 min) 
 
De architect Roelf Steenhuis geeft een toelichting op het ontwerp aan de hand van presentatie. Ook deze 
presentatie zal later ook terug te vinden zijn op de website.  
 
- Geluidsoverlast – Hoeveel zorgt Parkweelde 3 voor minder geluidsoverlast van de Van Randwijcklaan?  

Antwoord: Architect geeft aan dat dit lijkt te verminderen omdat de blokken gedraaid zijn. Antje Kingma 
geeft aan dat er vanuit het bestemmingsplan geen punten zijn gekomen dat dit plan niet realiseerbaar zou 
zijn.  
 

- Het plan ziet er mooi uit . Fijn als de heuvels aangepakt kunnen worden. Heuvels worden nu namelijk ook 
gebruikt om over de schuttingen te klimmen.  
Antwoord: Antje Kingma: met betrekking tot de aanpak van de heuvels is nog niet bekend of deze in het 
project meegenomen kunnen worden.  
 

- Krijgen we vanavond ook de ontwerpen van de grijze blokken te zien?  
Antwoord: Die blokken moeten nog ontworpen worden.  
 

- Hoe is de verdeling van de woningtypes?  
Antwoord:  De Alliantie geeft aan dat het om 400 woningen gaat. Waarvan 320 sociale huur en 80 
middensegment huur. Geen koop. 
 

- Hoe is de diversiteit binnen de wijken?  
Antwoord: Gemeente geeft aan dat er een mix is van doelgroepen.  
Reactie bewoner: Er is een enorme behoefte aan meer middensegment. Nu een oneerlijke verdeling.  
Antwoord gemeente: De Alliantie is vooral voor sociale huursegment. 
Vraag bewoner: Waarom verkoopt de Alliantie dan sociale huur woningen aan de Cabralstraat?  
Reactie Alliantie (na afloop van de vergadering):  Mensen met een middeninkomen en starters vinden in ons 
werkgebied moeilijk een betaalbaar huis. Om deze mensen te helpen, verkopen we woningen uit onze 
voorraad voor een redelijke marktprijs. Met verkoop bevorderen we de doorstroming, want we geven hierbij 
voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Daarnaast dragen we met de verkoop van 
woningen bij aan gevarieerde buurten en wijken. Met de opbrengsten uit onze woningverkoop bouwen we 
nieuwe sociale huurwoningen en verbeteren we onze huurwoningen. We streven ernaar voor elke verkochte 
woning ten minste één sociale huurwoning terug te bouwen. Zo helpen we met de verkoop van één woning 
minimaal twee huishoudens aan een betaalbare woning. We spreken in elke gemeente af met welke verkoop 
we het beste bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende goede, betaalbare woningen voor lage en 
middeninkomens. Daarbij houden we rekening met de nieuwbouwlocaties en de voorraad sociale 
huurwoningen. Als gevolg daarvan zijn we meer of minder terughoudend met verkoop. 
 

- Komt en vergunning of vrij parkeren? 
Antwoord: Uitgangspunt op dit moment is nog dat er vrij parkeren komt.  
 

- Neptunusplein sinds de komst van de nieuwe supermarkt veel te druk met auto’s en onveilige situaties. 
Wordt er nog iets gedaan met het eerdere onderzoek?  
Antwoord: Antje Kingma geeft aan hier nu niet direct antwoord op te hebben. Gebied is in ieder geval wel 
onder de aandacht bij gemeente. De gemeente werkt in ieder geval wel aan een plan voor de vernieuwing 
van het plein met aandacht voor verbetering van veiligheid en bereikbaarheid van het plein een oplossing 
voor het parkeren. De wethouder deelt de link van de projectwebsite van het Neptunusplein in de chat van 
deze teamsvergadering.  De link is ook onderaan in dit verslag opgenomen.  
 

- Graag aandacht voor de verkeerslichten kruispunt Van Randwijcklaan en Ringweg Kruiskamp. Sinds de 
flitspalen daar weg zijn ontstaan erg onveilige situaties. En de tijd op over te steken (lopend) is veel te kort.  
Verkeerslicht gaat voor de voetgangers veel te snel op rood. 
Antwoord: Gemeente heeft dit besproken met de verkeerskundigen.  
Naar aanleiding van de afstemming met de afdeling verkeer: De plaatsing van flitspalen is een 
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie. De gemeente heeft hier 
slechts beperkte invloed op. Er wordt nog uitgezocht wat de reden was op de flitspaal te verwijderen. De 
oversteektijd voor voetgangers voldoet aan de richtlijnen. Het is een veel gehoorde opmerking (bij bijna alle 
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kruispunten met verkeerslichten) dat de groentijd van het voetgangersverkeerslicht erg kort is. Als het licht op 
rood springt is er echter nog voldoende tijd om de oversteek veilig af te maken. Het verkeer gaat dan namelijk 
nog niet gelijk rijden. Als wij de het licht langer op groen zetten dan zal de verkeersafwikkeling op het gehele 
kruispunt minder worden. Er wordt nog nader uitgezocht of er toch wat ruimte is om de oversteektijd voor 
voetgangers te verlengen. 
 
Daarnaast vooral het verzoek aan iedereen om verkeersonveilige situaties vooral direct te melden bij de 
gemeente.  

 
 
Opmerkingen / vragen uit de chat 
 
- De gemeente is ook bezig met de verkeerschaos op het Neptunusplein (was vorige week een bijeenkomst 

van) en de drukte van het kruispunt, dus dit is echt heel belangrijk.  
 

- Dit kruispunt is levensgevaarlijk. Sinds de komst van die Turkse supermarkt is het nog drukker geworden en is 
het niet meer te overzien. Evenals de schaarste van de parkeerplekken in de wijken rondom. Cabralstraat, 
Magelhaenstraat etc. Gemeente weet dit al maanden. Graag serieus naar kijken 

 
- Daarnaast de stoplichten kruispunt Van Randwijck ook niet goed afgesteld of mensen rijden er gewoonweg 

door rood ivm haast. Heb dit meerdere malen aangegeven 
 
- Ja eens, en ik voorzie met dit nieuwe plan een nog grotere drukte en meer chaos. Ik hoop dat het plan 

aangepast gaat worden en er goed gekeken wordt hoe deze nieuwe bewoners ook een andere route naar de 
rondweg kunnen nemen.  

 
- De gemeente onderneemt weinig actie helaas, heb er ook al vaak over geklaagd.  

 
- Gaat niet meer aangepast worden. Plannen worden er doorheen gedrukt koste wat het kost. Maar hopelijk 

gaan ze serieus kijken naar het infarct wat is ontstaan op die route 
 
- Drukte, onveilige verkeerssituaties. 

 
- Geluidsbelasting bij Parkweelde 2, neemt dit toe of af door de bebouwing van fase 1? 

 
- Heuvels tussen Parkweelde 2 en Parkweelde 3 meenemen in ontwerpopgave parkweelde 3? 

 
- Heel graag de buitenkast terug. Tijdelijke buitenkast als fase 1 al klaar is? 

Antwoord: Gemeente is in gesprek over de mogelijkheden. Is aandachtspunt.  
 
- Neptunusplein: met de nieuwe supermarkt is het drukker geworden met auto's en zijn er meer onveilige 

situaties. 
 

- Stoplicht van Randwijcklaan: wordt vaak door oranje/rood gereden. Was eerst een flitspaal die is nu weg. 
Lijken meer ongelukken te gebeuren. En het voetgangersstoplicht is te kort op groen om rustig over te 
kunnen steken.  
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5. Vervolgafspraken (5 min) 
 
Er zal een verslag (geen woordelijk) van deze avond gemaakt worden. Hierin zullen zoveel mogelijk alle vragen en 
antwoorden opgenomen worden.  
Ook de gestelde vragen / opmerkingen in de chat van deze teamsbijeenkomst worden in dit verslag opgenomen 
worden. Aanwezigen krijgen dit verslag gemaild en het wordt op de website geplaatst.  
 
Ook de getoonde en besproken ontwerpen worden op de website geplaatst.  Mochten er nog vragen of 
opmerkingen zijn dan kan dat tot 4 oktober a.s. nog doorgegeven worden o.a. via het mailadres  
parkweelde@amersfoort.nl  
 
 
Antje Kingma sluit de bijeenkomst om 21.30 uur bedankt iedereen voor haar / zijn deelname en inbreng.  
 

  
Handige linkjes: 
 

- https://www.amersfoort.nl/project/herinrichting-neptunusplein-.htm  
- https://amersfoortvernieuwt.nl/projecten/parkweelde-3-magelhaenstraat-e-o/  
- https://www.de-alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amersfoort/parkweelde-3-kruiskamp/  
- https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/nieuwe-invulling-woningbouw-bestaande-locaties.htm  
- b_NL.IMRO.0307.BP00194-0301_tb6.pdf (ruimtelijkeplannen.nl) 
- Hondenuitlaatkaart  Amersfoort in Beeld (amersfoort-in-beeld.nl) 
- Link naar  Voorlopig Ontwerp Le Far West  
- Link naar  presentatie Roelf Steenhuis  
- Parkeernormen (amersfoort.nl) 


