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1  Het gaat goed met Amersfoort!

Amersfoort is een prachtige stad om in te wonen, te werken en te leven. Onze stad 

ligt midden in het land, is uitstekend bereikbaar, heeft een prachtig historisch 

centrum en er is veel groen in en om de stad. Veel mensen willen graag in 

Amersfoort wonen en we zien een gestage groei met nieuwe wijken, er zijn goede 

sportvoorzieningen en er is een levendig cultureel leven. We hebben een bruisende 

stad met jonge en een energieke bevolking, Amersfoorters doen het bovengemiddeld 

goed als het gaat om inkomen en werkgelegenheid. Er ontvangen zo’n 2000 

mensen WW en zo’n 1600 mensen bijstand. Dit is lager dan in vergelijkbare steden.

Er zijn wel maren:

• •  Goed wonen, leven en werken in onze stad is niet binnen ieders bereik en we zijn 

niet klaar voor de toekomst. De woningmarkt zit op slot.

• •  Ook in Amersfoort zijn er werkende armen en zijn er kinderen die zonder een goed 

ontbijt naar school gaan. 

• •  Er is een gezondheidscrisis, veel mensen hebben last van obesitas, veel mensen 

bewegen te weinig en corona versterkt deze problemen. Ons gezond gedrag 

moeten we verbeteren. 

• •  We hebben een klimaatcrisis die op ons afstormt, dus we zullen echt iets moeten 

doen aan autogebruik en andere milieubelastende activiteiten; klimaatadaptatie. 

• •  De stijgende energieprijzen leiden daarbovenop tot een energiecrisis met voor 

sommige mensen energie-armoede. 

• •  Er is een slag naar digitalisering waarin mensen achterblijven. Dit uit zich onder meer 

in een tweedeling op de arbeidsmarkt en in mensen die het moeilijk vinden om de 

juiste hulp te vinden als ze een probleem hebben. 

Bij al deze uitdagingen is het daarom belangrijk dat we inclusief zijn, dat we zorgen 

dat we samen gezonder en klimaatbestendiger worden en dat iedereen mee kan 

doen in wonen, werken en leven.
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• •  Hoe krijgen we voor iedereen meer toegankelijke sport- en cultuuractiviteiten? 

• •  Hoe zorgen we dat alle Amersfoorters een leven kunnen leiden dat sociaal en fysiek 

gezond is? 

• •  Hoe iedereen de weg (informatie) kan vinden binnen de gemeente? 

• •  Hoe komen we samen naar de menselijke maat? 

• •  Hoe kunnen we de gemeente zelf versterken zodat we het antwoord op deze 

vragen weer meer in eigen hand hebben?

Dit verkiezingsprogramma is op deze vragen het antwoord dat wij, de PvdA in 

Amersfoort, voor ons zien.

De uitdagingen zijn groot. De PvdA-Amersfoort wil dat de gemeente zich niet langer 

als regiegemeente opstelt die vanuit de achtergrond kijkt of alles een beetje loopt. 

Nee, we willen een gemeente die normstellend is en proactief in de uitvoering. 

Rechts Nederland mag zich in de coulissen willen terugtrekken, de PvdA gaat voorop 

in de strijd om een betere wereld voor iedereen, te beginnen in Amersfoort.

• • We willen leefbare wijken, kinderen veilig op straat, alle mensen gezond en dus 

goede voorzieningen voor sport en gezondheid én een beweegvriendelijke 

openbare ruimte. 

• •  We willen een schone stad, waarin de kwaliteit van de openbare ruimte hoog is,     

dus een stevig stedelijk beheer en kwalitatief verantwoord groenonderhoud. 

• •  Verder moeten we op zoek naar ruimte voor wonen. Amersfoorters willen hierbij 

gehoord worden en ze willen kunnen meepraten. Mensen pikken het niet als er 

ergens iets misloopt en dat is terecht. Dit soort dingen moeten we daarom goed 

regelen. 

Als regiegemeente op de achtergrond kan dat niet. De gemeente besteedt veel uit 

en daar gaat het vaak mis. Dat is niet houdbaar bij een stad die gegroeid is en met 

nieuwe uitdagingen voor de toekomst.

De gemeente moet veel meer een eigen plan trekken: op het terrein van het sociaal 

domein, het afval, klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en duurzame energie 

transitie. Daarom moeten we toewerken naar een grotere lokale overheid met meer 

ambtenaren. We hebben de afdelingen RO, sociaal domein en duurzaamheid, maar 

we moeten binnen die afdelingen veel meer vanuit de gemeente zelf nadenken over 

zaken als bouwen van woningen in de stad (inbreiden), jeugdzorg, inclusiviteit en het 

‘beweegvriendelijk’ en gezond maken van de stad.

Amersfoort staat de komende jaren voor grote uitdagingen: 

• •  Hoe brengen we de menselijke maat in leefbaarheid terug in buurten en wijken? 

• •  Hoe krijgen we een CO2-neutrale stad? 

• •  Hoe krijgen we mooie en toegankelijke winkelgebieden, zonder geparkeerde auto’s 

en met mooie looproutes? 

• •  Hoe maken we de openbare ruimte ‘beweegvriendelijker’? 
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2 Wonen, leven en werken op menselijke 
maat in een sterke gemeente

De kern van onze ideeën is: wonen, leven en werken op menselijke maat in een 

sterke gemeente.

We leven in het begin van de 21e eeuw. De laatste decennia is de vooruitgang 

ongekend en er is reden voor heel veel optimisme, maar er is ook reden tot zorg. 

Onze levensstijl dreigt zich tegen zichzelf te keren. Klimaatverandering vormt een 

bedreiging voor de leefbaarheid van de hele planeet en de biodiversiteit staat onder 

druk. Dat is ver weg van onze stad. Maar ook hier dreigen we aan levenskwaliteit in 

te leveren. We zitten te veel, we eten te vet en we eten te veel suiker, we roken en 

obesitas neemt toe. We dreigen zowel in de wereld als bij ons thuis in de stad onze 

moeizame verworvenheden te verspelen.

De PvdA is ervan overtuigd dat het anders moet en kan, zij zet zich daar al langer 

voor in en zal zich daar ook de komende vier jaar voor inzetten. Concreet voor 

Amersfoort betekent dit dat we het autoverkeer terugdringen, de landelijke norm van 

30 km/u als standaard-snelheid invoeren, met uitzondering van sommige 

doorgaande wegen en dat we streven naar een versmalde of zelfs auto-vrije/loze 

Stadsring. Zo wordt de stad veel leefbaarder en beweegvriendelijker en aangenaam 

om in te verblijven. Voorbeeldsteden zijn Utrecht, Groningen en Houten. Bij 

woningbouw houden we daarbij sterk vast aan het behoud van de groene ruimte en 

zetten we in op klimaatvriendelijke woningen. Omdat woningen zijn om in te 

wonen, zetten we in op een zelfbewoningsplicht. Verder ondersteunen we sport en 

cultuur om te zorgen dat de stad een aangename omgeving is, dat het leuk is om in 

Amersfoort te zijn.

We hebben onze plannen in drie punten onderverdeeld: Wonen, Leven en Werken. 

Daarnaast denken we dat het functioneren van de gemeentelijke organisatie en 

dienstverlening anders moet, dat is een vierde onderdeel van ons programma.
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Bij een beter Amersfoort denken we aan de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening en aan 
meebeslissen. Alle burgers moeten goed de weg kunnen vinden en inwoners met 

een zwakkere positie moeten we extra helpen. We willen veel vaker ‘starten voor de 

start’ hanteren. Dat houdt in dat er voordat sprake is van besluitvorming er met veel 

burgers gesproken is over wat zij belangrijk vinden. En we willen de ‘menselijke maat’ 

daarin terugvinden. Dat is o.a. een medewerker die met je meedenkt hoe en waar je 

hulp bij de gemeente kunt krijgen over je vragen. In de zorg ligt deze taak bij de 

wijkteams, maar niet iedereen weet die te vinden en daarom is het goed om deze 

menselijke maat op allerlei plekken te hebben en kunnen vinden, waaronder het 

stadhuis.

Bij wonen denken we aan de fysieke kant: Er is veel woningbouw nodig om de 

kloof in huisvesting te overbruggen en bijvoorbeeld ook de wachtlijsten voor een 

sociale huurwoning te beperken, maar tegelijkertijd willen we de open ruimte zo 

veel mogelijk bewaren. Meer woningen betekent meer verkeer. De leefomgeving in 

Amersfoort is helaas nog erg gericht op de auto. Veel Amersfoorters werken buiten 

de stad en ze moeten na de coronasituatie toch ook weer naar hun werk kunnen. 

Tegelijkertijd vereisen le efbaarheid en duurzaamheid minder ruimte voor de auto en 

meer voor lopen, fietsen en groen in de stad. Leidend idee voor de toekomst is dat 

het doorgaande autoverkeer zoveel mogelijk uit de stad wordt geweerd, maar dat de 

stad bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. Dit betekent ook een verschuiving 

van auto naar fiets. 

Bij leven denken we aan de sociale kant: hoe steunen we onze verenigingen, 

wat voor sportvoorzieningen en cultuurvoorzieningen bieden we, welke zorg geven 

we aan mensen die dat nodig hebben? We vinden cultuur, sportvoorzieningen, 

openheid voor diversiteit en jeugdzorg en maatschappelijke zorg belangrijk. De 

sociale inrichting van de stad moet zo zijn dat we verschillen tussen mensen 

overbruggen en dat we mensen die hulp nodig hebben in hun leven die hulp ook 

kunnen geven. Amersfoort was één van de weinige gemeenten die als woningbeleid, 

vaak met medewerking van de PvdA, in alle wijken sociale huurwoningen heeft 

gebouwd. Dat juichen we nog steeds zeer toe. Maar ook hier zien we nieuwe 

uitdagingen, zoals de binding tussen het centrum en de grote woongebieden in het 

noorden van de stad, de binding tussen mensen uit verschillende culturele groepen 

en de keuzes die we moeten maken in de jeugdzorg en maatschappelijke zorg.

Bij werken denken we aan de kloof tussen werkenden en niet-werkenden 
en tegelijkertijd aan een beter normaal voor iedereen. De ‘economische 

structuur’ van Amersfoort wijkt enigszins af van veel andere steden: heel veel 

Amersfoorters werken buiten de stad. Amersfoort is voor veel mensen dus niet een 

stad om in te werken, maar vooral om in te wonen en te leven. Het inkomen is in 

Amersfoort bovengemiddeld, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle Amersfoorters 

ook een hoog inkomen hebben. Niet iedereen kan goed meedoen. We denken dat de 

‘basisbaan’ (zie het hoofdstuk over werken) heel goed kan helpen om mensen aan het 

werk te helpen en tegelijkertijd de fysieke en sociale kant van de stad te verbeteren.
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voor het toewijzen van sociale en midden huurwoningen aan mensen met lokale 

binding. Zij krijgen voorrang bij de vrijgekomen en recent opgeleverde sociale 

huurwoningen en huurwoningen. Verder moeten we naar creatieve oplossingen 

blijven zoeken en hierbij zo open mogelijk kijken naar wat onze bewoners willen en 

wat er mogelijk is. Bij de woningbouw is ‘starten voor de start’ erg belangrijk, dat 

betekent dat we voordat we met het beleid beginnen al met burgers in gesprek gaan 

over welke kant we in Amersfoort op willen met oa bouwprojecten en lokaties. Wat 

willen inwoners van Amersfoort zelf, de bewoners, wat vinden omwonenden, hoe 

kunnen we met elkaar ruimte scheppen voor extra huisvesting?

Woningbouw. Huisvesting is van belang voor de binding van jongeren met de stad. 

Er zal meer hoogbouw binnen de stad moeten zijn en beduidend meer woningbouw 

in het betaalbare segment en voor starters. Wel denken we dat we bij inbreiding met 

grote woontorens eerst goed moeten luisteren naar omwonenden: ‘starten voor de 

start.’ Te veel bouwen in wijken die al zwaarder belast worden zoals oa Liendert is uit 

den boze. Uitbreiden buiten de rode contouren is niet wenselijk, maar we kunnen 

kiezen voor de zogenaamde ‘rafelranden’ van de stad; buitengebieden langs de 

randen van de stad. Op zoek naar percelen die niet goed worden benut. Om de 

doorstroming van senioren naar kleinere en aangepaste huisvesting te bevorderen, is 

bouwen in de wijk een vereiste. Dit geldt voor alle wijken dus ook voor de wijken die 

in de huidige plannen ontzien worden. Er moet kwalitatief hoogwaardige huisvesting 

voor senioren komen dicht bij voorzieningencentra. Denk daarbij ook aan 

kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden, het Knarrenhof®-

concept is een voorbeeld. Omvormen van winkelgebieden naar gebieden waarin 

meer kan worden gewoond kan hierbij ook helpen. Hierbij is het steeds van groot 

belang dat de omgeving een ‘beweegvriendelijke’ is. Het moet van hoge kwaliteit zijn 

en zo uitnodigen om te bewegen en er moet genoeg ruimte zijn om te bewegen.

Leefomgeving. In het algemeen kan de leefomgeving in onze stad veel beter. Er 

liggen prachtige bossen en polders om Amersfoort heen, maar de stad zelf is heel 

erg versteend. Dit moet echt beter. Dit is van belang nu mensen veel meer 

thuiswerken. De ruimte hiervoor kan deels komen uit een beperking van de ruimte 

voor verkeer. Want nu we minder op locatie werken, komt er meer ruimte voor 

groen. En meer noodzaak: mensen werken thuis en dan wil je dat de omgeving 

3   Wonen op menselijke maat

Wonen (huizen), werken (bedrijven), mobiliteit (auto’s, fietsen, OV) en leven 

(onderwijs, cultuur, zorg, welzijn) zijn met elkaar in concurrentie om de ruimte. 

Amersfoort is vooral een woonstad, in vergelijking met andere steden werken veel 

mensen buiten de stad. We denken daarom dat we via het mobiliteitsbeleid moeten 

zorgen voor een betere leefomgeving. Zo’n twee derde van de inwoners van 

Amersfoort werkt elders en zo’n twee derde van de arbeidsplaatsen in Amersfoort 

wordt vervuld door iemand van elders. Bij onze keuzes over huisvesting en verkeer 

zijn leefbaarheid en duurzaamheid erg belangrijk.

3.1. Huisvesting, leefbaarheid en duurzaamheid
We streven er naar om vanuit het ‘Deltaplan Wonen’1000 woningen erbij te bouwen 

per jaar. We hebben daarnaast, in verband met oplopende wachtlijsten, nog veel 

meer woningen nodig. Maar kan Amersfoort dat qua leefbaarheid aan? Doorbouwen 

past bij de woningnood onder jongeren en lagere en middeninkomens en ouderen, 

maar woningbouw mag de groene ruimte niet aantasten. De vraag is daarom: waar 

en hoe moeten we bouwen? Moeten we binnen de stad bouwen? Binnenstedelijk 

bouwen gaat gepaard met veel overleg en er is begrijpelijke weerstand vooral als het 

om hoogbouw gaat, dus dat duurt heel lang en zo verlaagt de bouwproductie. Maar 

moeten we dan de laatste open gebieden gaan gebruiken? De PvdA kiest alles 

overwegende voor binnenstedelijk bouwen en intensiever ruimtegebruik. We zien in 

delen van Liendert dat er substantieel veel woningen gepland staan en daarom is 

spreiding in andere wijken hard nodig. Verder is de realisatie van meer woningbouw 

een aandachtspunt om gezamenlijk met de regio en de omliggende gemeenten op 

te pakken. Er zijn in Nederland en in Amersfoort zelf goede voorbeelden te vinden 

waarin intensieve bouw en hoogbouw tot prettige steden leidt, en het groen binnen 

en buiten de stad wordt gespaard.

Starten voor de start. Een stad zonder jongeren heeft geen toekomst. Maar juist 

voor jongeren is het vinden van een goede en betaalbare woning nu heel erg 

moeilijk. In de huisvestingsverordening leggen we daarom de voorrangsregels vast 
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Woningbouw en duurzaamheid. Bij bouwvergunningen ligt het voor de hand te 

eisen dat woningen op het zuiden staan, dat ze gasloos worden ontworpen en dat 

er veel isolatie wordt toegepast en zo mogelijk ook groene daken worden geplaatst. 

We moeten uiteraard ook de bestaande woningvoorraad verduurzamen.

Toegankelijkheid woningmarkt. Van onze inwoners komt zo’n 40% in 

aanmerking voor sociale huur, maar er is een tekort aan betaalbare woningen. We 

houden vast aan het beleid om bij bouwprojecten minimaal 35% sociale 

huurwoningen te eisen. Om vastgoedspeculatie en stijgende huurprijzen te 

voorkomen, stellen we een zelfbewoningsplicht. Sinds kort is het mogelijk zo’n 

verplichting op te leggen en we hebben hiervoor een meerderheid gevonden in de 

Raad. Er is ook een tekort aan grond, althans die opvatting hebben de 

woningbouwcorporaties. Op dit punt zou de gemeente een actieve grondpolitiek 

moeten voeren en dat vooral bij locaties van ontwikkelaars die al jarenlang braak 

liggen, zoals Hotel De Witte/Boeddha.

Regiegemeente. Amersfoort hanteert het ‘regiemodel.’1 Het idee is dat je als 

gemeente niet zelf uitvoert, wat door maatschappelijke partners en marktpartijen 

gedaan kan worden. We denken dat het regiemodel wat sleets wordt. Want als het 

gaat om de huisvesting van onze inwoners met relatief lage inkomens, dan is 

duidelijk dat we er met alleen regie niet komen. De PvdA-Amersfoort wil dat de 

gemeente zich niet langer als regiegemeente opstelt. Zo gaan we veel sterker sturen 

op de hoeveelheid sociale huurwoningen in de stad. En ook de hoeveelheid 

woningen met middenhuur, die niet duurder zijn dan € 1039,- per maand, moet 

stijgen. De prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties kunnen op dit punt 

veel scherper.

prettig is. Hierbij is ook de situatie in Amersfoort-Noord van belang. De verbetering 

van de kwaliteit van de leefomgeving leent zich heel goed voor een combinatie met 

werk. Het onderhoud wordt veeleisender, maar juist hier zoeken we de combinatie 

met het beleid rond werk: de stad kan extra werkgelegenheid scheppen in het 

groenonderhoud. Groenonderhoud wordt nu verzorgd door de sociale werkplaats, 

maar er zijn hier ook mogelijkheden om perspectief te bieden aan langdurig 

werklozen en mensen in de bijstand via de basisbaan. Op het punt van de kwaliteit 

van de leefomgeving hebben we al veel bereikt. We hebben ons ingezet voor de 

autoluwe binnenstad, de verbetering van de Varkensmarkt, de Kamp en de Stadsring 

in het centrum. Maar ook voor de leefbaarheid in wijken als Liendert en Schuilenburg.

Simpelweg wegen weghalen leidt niet tot het gewenste effect. We hebben een 

verkeersplan nodig dat het verkeer van buiten leidt naar de juiste plek in de stad en 

ook weer naar buiten, zodat er zo min mogelijk verkeer door de stad zelf heen gaat. 

Op dit punt is ook het autoluw maken van de Stadsring een aanpak waar we veel van 

verwachten. We denken dat dit de aansluiting van de omliggende wijken met het 

centrum verbetert en de leefbaarheid in het centrumgebied vergroot. We denken dat 

het belangrijk is om een autovrije of autoluwe Stadsring te combineren met de ont-

wikkeling van het gebied. In Maastricht is dit op een heel succesvolle manier gedaan 

met de A2 die vroeger midden door de stad liep. Het is natuurlijk wel van belang dat 

we geen problemen creëren met andere plekken zoals het doorkruisen van de 

groengordel in het Soesterkwartier of meer verkeersdruk aan de westkant van de stad 

(waarvoor de West-tangent bedoeld was). Utrecht, Groningen en Houten zijn steden 

waarin deze beweging al gemaakt is. Deze steden kunnen als voorbeeld dienen.

Energietransitie en duurzaamheid. De energietransitie moet betaalbaar zijn. 

We leggen niet zomaar aan woonwijken op dat ze ‘van het gas’ gaan. Bij dergelijk 

beleid ‘starten we voor de start’ en gaan we altijd in gesprek met de bewoners. 

Projectontwikkelaars zijn vaak gericht op mooi bouwen, maar dat is daarom ook 

duur. Ook groen en duurzaam zijn duur. Om duurzaam bouwen in de stad te 

versterken, moeten we kwaliteitseisen stellen aan projectontwikkelaars. Bij de 

algemeen publieke gebouwen en bedrijfspanden kunnen we groene investeringen 

doen, denk aan een Eemhuis vol zonnepanelen.
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Varkensmarkt en het autoluw maken van de binnenstad. In het gebied rond de Hof 

moeten we verder nadenken hoe we veel meer ruimte scheppen voor fietsparkeren. 

De autoluwe binnenstad werkt nog niet goed genoeg. We kampen met onduidelijke 

borden, maar bovenal met een niet goed werkende website die niet werkt op mobiele 

telefoons. Verder vinden we dat het systeem van MAAS (mobility as a service) en 

transferia, kritisch, verder uitgerold moet worden.

3.2 Verkeer, leefbaarheid en duurzaamheid
Amersfoort is nog sterk ingericht op autoverkeer. De brede Stadsring is hiervan een 

heel zichtbaar voorbeeld. Andere voorbeelden zijn de Zevenhuizerstraat en de 

Noorderwierweg die nog als 50km-straat zijn ingericht, de omsluiting van Amersfoort 

door een net van snelwegen, waardoor je er lopend en op de fiets moeilijk uitkomt 

en de hier en daar kale inrichting van de buitenruimte. Ook de kwaliteit van de 

fietsroutes tussen het centrum van de stad en de woonwijken, vooral die in het 

noorden van de stad, kan beter.

Van auto naar fiets. Autoroutes moeten we omvormen tot routes met veel minder 

verkeer en een sterkere ruimtelijke kwaliteit. De inzet op een ‘groenblauwe’ en 

autoluwe Stadsring is hiervan een goed voorbeeld. We moeten vooruitkijken naar 

een situatie met minder autoverkeer. Het is niet nodig om voor de verkeersafwikkeling 

in en uit de stad uit te gaan van de huidige situatie. In tegendeel, het is wenselijk juist 

vooruit te kijken naar een situatie waarin we binnen de stad meer fietsen en lopen en 

minder autorijden. Het Groningse model van verkeersafwikkeling is hierbij een 

belangrijke inspiratiebron. Afnemende mobiliteit schept hiervoor de fysieke ruimte 

en het veel meer verkeersluw inrichten van de Nieuwe Poort vergroot de financiële 

ruimte voor het groenblauw inrichten van de Stadsring. Als we zo’n Gronings model 

toepassen, is er wel aandacht nodig voor parkeren langs de rand van de stad en het 

inrichten van ‘transferia.’

Ruimte voor de fiets is ook van belang voor de planning van de nieuwe woonwijken 

op de Isselt en de verkeersafwikkeling rond de Nieuwe Poort. Hier bestaan vooral 

conflicten tussen fietsers en auto’s. Met de herinrichting van de Nieuwe Poort is op 

dit punt al veel te winnen. We kunnen de Gaslaan achter het Eemhuis toegankelijk 

maken voor fietsers, waardoor het conflict tussen fiets en auto afneemt en er ook 

geen weg door de groengordel nodig is. Op termijn willen we erg graag toe naar 

een autoluwe of autovrije Stadsring. Dit biedt kansen voor een mooie ontwikkeling 

voor recreatie en rustplekken rondom de stad.

Centrumgebied. Het centrumgebied kan enorm in kwaliteit winnen als de 

Stadsring verdwijnt als barrière tussen de oude binnenstad en het gebied rond de 

Zonnehof en het Rietveldpaviljoen. We steunen ook de omvorming van de 
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kwadranten model in het gemeentelijke verkeersplan en standaard 30 km/uur-zones 

leiden tot een belangrijke verbetering van de leefbaarheid en gezondheid om drie 

redenen: de negatieve effecten van het autoverkeer komen vooral bij mensen met 

relatief lage inkomens en opleiding terecht; meer bewegen is echt heel belangrijk 

voor de gezondheid; klimaatadaptatie, energiebeleid en leefbaarheid vragen om 

beperking van de ruimte voor de auto in de stad en vergroting van de ruimte voor 

fietsen en lopen. Een sterk punt van Amersfoort is de grootte van de stad: alles is 

met de fiets bereikbaar, zeker met de elektrische fiets.

Hoog autobezit. Veel bewoners van Amersfoort werken elders. Deze specifieke 

woon-werkbalans verklaart ook het relatief grote aantal auto’s in de stad. Veel 

huishoudens hebben meer dan één auto. Bij het losgekoppeld raken van wonen en 

werken loopt Amersfoort blijkbaar voorop. De coronasituatie geeft die problematiek 

weer een eigen dynamiek. Mensen werken fysiek in Amersfoort voor werkgevers die 

op een andere locatie zitten. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het 

parkeerprobleem daardoor minder wordt, maar dat moet de tijd nog leren. Wel 

wordt het belang van een kwalitatief goede fysieke omgeving groter. Stimuleren van 

fietsverkeer ten opzichte van autoverkeer kan hierbij enorm helpen.

Westelijke Ontsluiting. We zijn kritisch over de Westelijke Ontsluiting. Het lijkt 

een antwoord op een probleem uit het verleden en de kosten blijken steeds 

opnieuw weer hoger dan verwacht. Beperken van deze investeringen vergroot de 

ruimte voor verbeteringen elders. De Westelijke ontsluiting mag nooit meer dan het 

huidige budget van 68,3 miljoen kosten, we kiezen voor mensen, niet voor wegen. 

We zullen dus moeten bezuinigen en versoberen. ProRail zal de tunnel moeten 

uitvoeren en we schromen niet om de bal terug te leggen bij de Provincie. Als de 

spoorwegovergang op die manier veiliger is, dan is de doorstroming ook direct 

beter. Hierdoor zetten we een stap vooruit naar een autoluwe binnenstad, omdat 

het zo beter mogelijk wordt dat het autoverkeer om de stad heen rijdt. Daarnaast 

vinden we dat er teveel groen verdwijnt bij volledige aanleg, dus op dat punt zijn 

wijzigingen nodig.

Omgevingsvisie. Het omvormen van de ruimte voor autoverkeer naar ruimte 

voor fietsen en lopen vergroot de ruimte voor woningbouw en maakt de stad 

leefbaarder en dat geldt ook voor de herinrichting van het centrumgebied. We 

denken dat het debat rond de Omgevingsvisie in deze tijd erg van belang is. Hoe 

maken we een beweegvriendelijke stad? Omdat we in Amersfoort erg krap zitten in 

de ruimte en het belang van woningbouw en leefbaarheid zich echt opdringen, 

beoordelen we voorstellen vooral vanuit die twee punten.

Snelfietsroutes. We hebben in het verleden steeds gepleit voor snelfietsroutes naar 

de buitenwijken en dat pleidooi houden we vol. Wel denken we dat de kwaliteit 

hiervan veel beter kan. De bewegwijzering kan beter en ook de beleving kan beter. 

De snelfietsroute van centrum naar Vathorst, bijvoorbeeld, loopt grotendeels naast 

het spoor op een kaal fietspad zonder groen. Ook de sociale veiligheid is absoluut 

niet optimaal. Als de beleving beter is, zullen snelfietsroutes ook beter worden 

gebruikt, zo denken we. Hier hoort een actief bomenplantbeleid bij met concrete 

streefaantallen. Een budget van een miljoen euro gericht op een goede mix in 

volgroeid en stek, exclusief compensatie voor te kappen bomen, zou al een enorme 

versterking op dit punt betekenen. In het algemeen geldt dat vanuit Amersfoort-

Noord het centrum ver weg is, als je op de fiets gaat.

Meer OV. Zeker voor mensen die minder mobiel zijn (ouderen, mensen met een 

handicap), is de fiets geen goede oplossing. We pleiten dan ook voor een versterking 

van het lokale openbaar vervoer en voor de terugkeer van een aantal lijnen die 

verdwenen zijn, zoals Hooglanderveen.

Verkeer en werk. Omvormen van autoroutes naar groenere gebieden en 

versterken van de kwaliteit van fietsroutes, vereist op zijn beurt meer onderhoud. We 

denken dat een combinatie van verkeersbeleid en werkbeleid hier kan helpen. 

Onderhoud schept extra werkgelegenheid en werkzoekenden kunnen onder meer 

via de inzet van basisbanen aan het werk komen.

Verkeer en gezondheid. Het fietsbeleid van Amersfoort is al goed ontwikkeld. Het 

beleid gericht op het beperken van het autoverkeer kan scherper. Een autoluwe 

Stadsring, invoering van gebieden met eenrichtingsverkeer, de inrichting van een 
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4 Leven op menselijke maat

Amersfoort heeft een aantal problemen als het gaat om de sociale voorzieningen. 

Er is een kloof tussen mensen die mee kunnen komen en mensen die minder mee 

kunnen komen. De grote woonwijken in Amersfoort-Noord zijn weliswaar 

grotendeels prettige leefgebieden met goede sportvoorzieningen, maar de binding 

met het centrum van de stad en met de culturele voorzieningen is minder. We willen 

dat cultuur de hele breedte van onze stad bereikt: cultuur dichtbij, straatcultuur, 

kunst op straat. We hebben veel kleine verenigingen en die kunnen we ondersteunen 

door veel meer budget vrij te maken voor de wijken. Dat is relatief goedkoop en het 

mag ook best wat kosten. 

Bij wijkgericht werken loopt het sociaal domein en het cultuurbeleid door elkaar. 

We hebben wijkgerichte managers: zij doen veiligheid, media en groen en daar 

moet cultuur bij. We hebben zorgen over de openheid van onze stad voor diversiteit 

en inclusiviteit. Er zijn tekorten op de jeugdzorg en de maatschappelijke zorg die we 

moeten aanpakken. En we moeten juist veel meer dan voorheen gebruik maken van 

de mogelijkheden die de ‘decentralisatie van het sociaal domein’ biedt. In het 

algemeen denken we dat we meer moeten investeren in het sociale bestel in de 

wijken in plaats van in de fysieke infrastructuur van mobiliteit en wegen.

Cultuur. We willen een bruisende stad. Wat hebben we aan een lage 

onroerendezaakbelasting als we geen cultuur hebben? Als er niks te beleven is, dan 

is Amersfoort niet aantrekkelijk. Amersfoort heeft instellingen op cultuurgebied, 

festivals, losse initiatieven op gebied van kunst en cultuur en beeldende kunst, 

waaronder kunst in de openbare ruimte. De grotere instellingen op cultuurgebied 

behoren tot de culturele basisinfrastructuur en ze hebben een langdurende 

subsidierelatie met de gemeente. Een aantal festivals zoals Amersfoort Jazz, Dias 

Latinos, Musica Mundo - Rhythms of the World, September Me, Pop in het Park en 

Spoffin maken gebruik van een vierjaren-subsidierelatie. Voor losse initiatieven en 

voor beeldende kunst is er jaarlijks subsidie beschikbaar die kan worden toegekend 

na beoordeling door een commissie bestaande uit deskundigen. Ook kunnen 

beeldend kunstenaars meedingen naar subsidie voor een vrije kunstopdracht. We 
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Musea. Er ligt een toekomstvisie voor de musea (Amersfoort in C). Met de 

oprichting van Museum Amersfoort NL zal niet alleen museum Flehite een nieuwe 

naam krijgen, maar zullen de Elleboogkerk en het Rietveld paviljoen onderdeel van 

dit geheel gaan uitmaken. De PvdA ziet graag dat dit plan verder wordt uitgewerkt.

Podiumkunsten. Ook een toekomstvisie voor de podia is noodzakelijk, omdat 

naast Flint, De Lieve Vrouw en Fluor een middenzaal nodig is die geschikt is voor 

muziekoptredens. In die toekomstvisie is vele partijen waaronder Holland Opera als 

productiehuis betrokken is. Inmiddels is een motie van o.a. de PvdA aangenomen 

om scenario’s uit te werken op de plek van het huidige Stadhuis.

Klimaatneutrale huisvesting. De eerste verkenningen om tot een 

klimaatneutrale huisvesting te komen hebben ook zijn weerslag op de huisvesting 

van de podia. Bouwen op het huidige terrein van het stadhuis is nadrukkelijk een 

optie, maar ook de kop van de Isselt is in beeld, zeker als daar in de toekomst meer 

huizen zullen worden gerealiseerd.

Als je een treetje op de culturele ladder zet, zie je zoveel meer. Van oudsher 

is cultuureducatie een speerpunt in het kunst- en cultuurbeleid van de PvdA. Het is 

dus goed om te beseffen dat NEOS de bemiddelingsfunctie heeft om het onderwijs 

in de breedste zin van het woord te faciliteren met cultuurprogramma’s. Alle 

doelgroepen komen immers samen binnen het onderwijs. Met name zal het 

speerpunt moeten liggen in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s van de 

diverse Amersfoortse culturele instellingen. Juist extra geld voor programmering en 

uitvoering is in de komende jaren noodzakelijk om cultuureducatie te verstevigen.

Stappen of stenen. Amersfoort heeft in de afgelopen tien jaar veel geld besteed 

aan nieuwe onderkomens van culturele instellingen of het verbeteren van culturele 

accommodaties. Dat is goed en belangrijk. En het eind daarvan is nog niet in zicht 

nu in 2030 de eerste stappen voor een klimaatneutrale huisvesting moeten zijn 

gezet. Het gevaar daarvan is dat het cultuurbudget voor een groot deel zal worden 

besteed aan huisvesting. Stenen zijn belangrijk, maar stappen zetten naar een mooi 

en goed cultureel programma voor de bewoners van stad en regio mag niet in het 

gedrang komen. Vandaar dat de PvdA de komende jaren een slimme op maat 

gesneden uitbreiding van de subsidie voorstaat.

willen structureel meer investeren in cultuur, o.a. amateurkunst en we vinden het 

noodzakelijk dat we de medewerkers van Cosmic & De Veerensmeederij betalen 

conform de CAO. Dit is momenteel niet het geval.

Culturele basisinfrastructuur. De instellingen die tot de culturele 

basisinfrastructuur behoren willen we graag blijven ondersteunen. Op het gebied 

van podiumkunsten zijn dat: theater de Flint, theater de Lieve Vrouw en poppodium 

Fluor. De Flint is al jaren eigenlijk meer in gebruik voor congressen en dergelijke dan 

voor cultuur. Op het gebied van cultuureducatie: bibliotheken Eemland, Scholen in 

de Kunst en als organisatorisch onderdeel van Scholen in de Kunst het NEOS (Kunst 

in Onderwijs en Samenleving). Amersfoort in C omvat: museum Flehite, Kunsthal 

Kade en het Mondriaanhuis. Holland Opera is als productiehuis ook opgenomen in 

deze basisinfrastructuur.

Wel willen we het huidige aanbod actualiseren en eventueel herorganiseren. In ieder 

geval is het huidige culturele aanbod te mager en de bezetting moet omhoog. 

Moeten Flint, Fluor en Lieve Vrouw verhuizen naar het oude Stadhuis? Zo ontstaat 

een Cultuurhuis voor iedereen! Daarin bijvoorbeeld Kindertheater, allerlei 

maatschappelijke clubjes en met een gecombineerde ‘backoffice.’ De plek van de 

Flint is eigenlijk niet goed geschikt voor de grote toeloop van publiek. Daar zou 

woningbouw juist wel goed passen.

Het moet beter. In vergelijking tot andere middelgrote steden staat Amersfoort 

volgens de culturele atlas van gemeenten op de 26ste plek, terwijl Amersfoort de 

15de stad van het land is. Er is dus niet alleen werk aan de winkel, maar er zal in de 

komende gemeenteraadsperiode structureel meer geld voor cultuur ter beschikking 

moeten komen. De PvdA is voorstander van een slimme op maat gesneden 

uitbreiding van het totale subsidiebedrag. De cultuurvisie uit 2017 had veel ambitie. 

De Covid19 crisis heeft ook in Amersfoort de cultuur stevig geraakt en het vijandige 

cultuurbeleid van de rijksoverheid draagt niet bij tot een spoedig herstel. Per saldo 

staan we nu op het punt waar we in 2017 vertrokken. In de komende jaren zal 

Amersfoort alle zeilen bij moeten zetten om tot een volledig herstel van de 

cultuursector te komen.
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Meer geld voor inhoudelijke programma’s. Daar waar we moeten investeren 

in ‘stenen’, moeten we ook subsidie verstrekken voor programmeren en uitvoeren. 

De PvdA kiest ervoor om eerst een inhaalslag te maken om de inhoudelijke 

programmering beter op orde te krijgen om vervolgens de verhouding tussen de 

kosten voor accommodatie en organisatie evenredig te laten groeien met 

programmeren en uitvoeren.

Verplichting voor de culturele instellingen. Cultureel ondernemerschap was 

een lange tijd het modewoord voor minder subsidie. Een aantal instellingen heeft 

haar inverdienvermogen fors vergroot. Maar als dit cultureel ondernemerschap ten 

koste gaat van de primaire inhoudelijke taak van de instelling spannen we het paard 

achter de wagen. De PvdA wil in de komende raadsperiode de culturele instellingen 

verleiden tot organisatorische samenwerking om daarmee de kosten te drukken. 

Denk daarbij aan centrale inkoop van goederen en diensten, loonadministratie, 

centrale (online) ticketverkoop, slim bundelen van personeel, enz. Er zijn honderd 

redenen om het niet te doen en slechts één om het te proberen.

Daarnaast wil de PvdA graag het solidariteitsprincipe invoeren. Grote 

instellingen helpen de kleinere. Het uitgangspunt daarbij is dat het voor de inwoners 

van stad en regio makkelijker en toegankelijker wordt om deel te nemen aan cultuur.

Amersfoort-Noord. Sportvoorzieningen aan de noordkant van de stad zijn vrij 

goed ontwikkeld, al kan het altijd nog beter, maar culturele voorzieningen zijn 

beperkt. Zijn de wijken in het noorden ook op langere termijn prettige 

leefgebieden, waar mensen – volwassenen, jongeren, ouderen – het gevoel 

hebben dat ze bij de stad horen? We denken niet altijd. Veel van de voorzieningen 

staan in het centrum. Er is een stevige uitbreiding van culturele voorzieningen in 

Amersfoort-Noord nodig. Een vergaand idee is het nieuwe gemeentehuis niet in 

het centrum te plaatsen, maar in Vathorst. De locatie van het gemeentehuis is al 

bepaald, dus dit idee is achterhaald, maar het is van belang dat we meer 

gemeentelijke diensten, afdelingen of voorzieningen in Vathorst vestigen. In Noord 

wonen immers de meeste mensen en het kan de centrumfunctie binnen Vathorst 

en de identiteit van Vathorst versterken. Dat werkt twee kanten op: de gemeente 

wordt meer zichtbaar in Vathorst, maar Vathorst wordt ook meer zichtbaar voor de 
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accommodaties beter te benutten, zal de gemeente beter moeten helpen. We 

moeten daarbij de groeiende groep ongebonden sporters (mensen die op eigen 

gelegenheid, fietsen, hardlopen, wandelen, etc.) niet vergeten. Zo moet de 

gemeente de fiets- en hardlooproutes blijven verbeteren en uitbreiden. 

Voorzieningen als calisthenicsparken worden niet alleen door sporters, maar ook 

door kinderen en jongeren gebruikt en we moeten er daarom meer in investeren.

Sport versterken door werk te versterken. In het betere normaal hoort meer 

toegang tot voorzieningen van welzijn en sport, vooral voor jongeren. Dit betekent 

dat de beschikbaarheid en ook de vindbaarheid van voorzieningen omhoog moet. 

De kwaliteit en het onderhoud van de sportvoorzieningen worden beter als we meer 

medewerkers kunnen inzetten. Dit kunnen we combineren met het idee van de 

basisbaan om zo ook uitstroom uit de bijstand mogelijk te maken. Ook de bezetting 

van de sportvoorzieningen zou omhoog moeten. En kunnen, want de basisscholen 

moeten 25% meer sportles gaan geven en dat kan deels prima in de 

sportaccommodaties.

Jeugdzorg en maatschappelijke zorg, beleidsniveau. Bij jeugdzorg en 

maatschappelijke zorg hebben we ons in het model van de regiegemeente veel te 

veel afhankelijk gemaakt van zorgaanbieders. De kosten voor zorg in Amersfoort 

overstijgen het beschikbare budget heel fors, maar er vallen toch nog veel burgers 

buiten de boot. Dat komt omdat de zorgverlening te weinig gebaseerd is op 

inhoudelijke keuzes. Bij een beperkt budget zullen we keuzes moeten maken om 

ervoor te zorgen dat de mensen die zorg nodig hebben dat ook echt kunnen krijgen. 

Die keuzes moeten wij zelf maken. We kunnen niet blijven wijzen naar de beperkte 

budgetten die het Rijk verstrekt. Tegelijkertijd hoeven we niet te schromen om bij het 

Rijk te blijven pleiten voor het compenseren van tekorten op de Jeugdzorg. 

Amersfoort zal de vragen over jeugdzorg en maatschappelijke zorg veel meer in 

eigen hand moeten nemen: wie gaan we helpen en wie vragen we het zelf te doen? 

We denken dat we de regels rond jeugdzorg en maatschappelijke zorg veel meer 

zelf moeten bepalen en ons daarbij meer dan vroeger sturend, niet volgend moeten 

opstellen. Juist bij dit onderwerp is ‘starten voor de start’ erg van belang: wat willen 

wij? Pas als we dat goed in beeld hebben, kunnen we zorgaanbieders opdracht 

geven dat ook te bieden. Hierdoor zijn we als gemeente Amersfoort dan ook beter 

gemeente. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij de fysieke locatie van diensten in het 

huidige tijdperk van digitalisering.

Jongeren betrekken. Betrekken we jongeren aan de noordkant wel genoeg bij de 

stad? Een belangrijk voorbeeld is de skatebaan. Die was ooit de grootste van Europa, 

maar die is inmiddels versleten. Oorspronkelijk was het skatepark alleen bedoeld 

voor skateboarders en inlineskaters, maar inmiddels zijn er ook veel BMX-ers, 

stuntsteppers en jonge kinderen op driewielers te vinden. Door de drukte zitten deze 

verschillende groepen gebruikers van uiteenlopende leeftijden met eigen wensen en 

vaardigheden elkaar ook regelmatig in de weg. Voor het onderhoud is al een budget 

beschikbaar en we denken dat uitbreiding van dit budget zinvol is om verder te 

kunnen gaan dan onderhoud alleen. We vinden het erg belangrijk dat we met de 

gebruikers in gesprek gaan over de aanwending van dit budget. Gebruikers kunnen 

een online vragenformulier invullen, maar wat ons betreft gaan we veel uitgebreider 

met de jongeren praten over wat zij willen met de baan. Ook bij andere projecten in 

de stad moeten we veel meer aandacht geven aan meedenken en meebeslissen 

door de gebruikers. ‘Starten voor de start’ noemen we dat.

Een levendiger Noord. Toen we met de PvdA in Vathorst de deuren langs gingen, 

kregen we het vaakst mee dat er een gebrek is aan activiteiten voor jongeren tussen 

de 16 en 18 jaar. Die zijn daarvoor aangewezen op het centrum. We vinden 

uitbreiding van activiteiten voor deze groep in Noord erg belangrijk.

Voorzieningen voor jongeren uitbreiden. Niet alleen in Noord moeten we 

jongeren veel meer betrekken, maar in de hele stad en we moeten de voorzieningen 

voor jongeren uitbreiden. Zo moet het fonds voor sport en cultuur voor de jeugd 

meer aandacht krijgen, zodat de dekking verbetert.

Ondersteuning voor kleinere verenigingen. Er is betere ondersteuning nodig 

van sportverenigingen en dat geldt juist voor kleinere verenigingen. De gemeente 

moet niet alleen streven naar grote, brede verenigingen, maar ook de kleinere 

verenigingen steunen. Daarbij zouden de kleine verenigingen beter ondersteund 

moeten worden in de organisatie van hun eigen activiteiten. Ook in de noodzakelijke 

samenwerking tussen kleinere verenigingen om de capaciteit van de 
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… om gezondheid en leefstijl te versterken, juist ook van mensen met laag 
inkomen of lage opleiding. We denken dat de gemeente een heel belangrijke rol 

te vervullen heeft als het gaat om leefstijl en we denken dat dat een centraal punt is 

voor de Partij van de Arbeid, omdat we altijd goed kijken naar ongelijkheid. 

Leefstijlproblemen vloeien voort uit verschillen in inkomen en opleiding: mensen 

met lage inkomens en lage opleiding hebben veel meer last van leefstijlproblemen 

dan mensen met een hoog inkomen. Mensen met (zoals dat in bestuurstaal wordt 

genoemd) een lage sociaaleconomische status overlijden gemiddeld 8 jaar eerder 

en ze hebben in (maar liefst) de laatste 15 jaar van hun toch al kortere leven een 

beduidende slechtere levenskwaliteit. Een deel ervan is het gevolg van roken, niet 

bewegen, geen sport, te veel suiker en slechte lucht. Creëren van sportfaciliteiten in 

zo’n gebundeld centrum kan helpen dit te voorkomen. De ongelijkheid in leefstijl en 

gezondheid is deels het gevolg van ongelijkheid in inkomen en opleiding. Om deze 

reden maken we ons sterk voor een heel stevige inzet door de gemeente op leefstijl 

en gezondheid.

De gemeente Amersfoort zal werk moeten maken van het beweegconcept 2+1+2, 

zodat kinderen de norm van 5 uur in de week beweging op en rondom de school 

kunnen halen. Dat houdt in dat we naast de 2 uur bewegingsonderwijs onder 

schooltijd er 1 uur pauzesport en 2 uur bewegen na schooltijd bijvoorbeeld in de 

wijk, bij een sportvereniging of BSO stimuleren. We moeten hierbij ook speciaal 

aandacht hebben voor kinderen in huishoudens met een laag inkomen. De PvdA 

gaat zich daar sterk voor maken!

Zorg en de basisbaan. De basisbaan is een prima middel om de zorg te versterken, 

want zo kunnen we extra handen erbij krijgen in de zorg. En tegelijkertijd vergroten 

we de participatie en dat is een belangrijke stap naar zelf- en samenredzaamheid. 

Een burger die maatschappelijke zorg ontvangt vanuit de gemeente, zou ook prima 

stappen richting grotere zelf- en samenredzaamheid kunnen zetten in een basisbaan 

en de burger zou op zijn of haar beurt in die basisbaan soms taken kunnen uitvoeren 

die bijvoorbeeld sportverenigingen ondersteunen. Zo vallen zorgbeleid en werkbeleid 

samen en zo maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden tot combineren die 

we binnen de gemeente hebben. Technisch gezegd, op zo’n manier maken we de 

‘transformatie’ waar die in de decentralisatie van het sociaal domein naar de 

in staat om exorbitante winsten in de zorg te voorkomen die ‘zorgcowboys’ maken. 

Op dit moment hebben we dat niet genoeg onder controle. 

Jeugdzorg en maatschappelijke zorg, uitvoering. Bij de hulp aan individuele 

burgers moeten we als gemeente ook veel meer zelf beslissen. Anders ontstaat het 

gevaar dat wie zich meldt geholpen wordt, terwijl we degene die de weg niet goed 

kan vinden over het hoofd zien. Amersfoort zal veel meer dan voorheen het heft in 

eigen hand moeten nemen. De zorgaanbieders werken immers niet namens de 

gemeente onder een lichte regie; nee, integendeel, de gemeente heeft de 

verantwoordelijkheid voor onze mensen te zorgen en daarbij werken de 

zorgaanbieders in opdracht van de gemeente. Zo hebben we ook veel meer de 

vinger op de zere plek, waar zaken niet deugen.

Jeugdzorg en onderwijs. De gemeente moet via het passend onderwijsbeleid 

steun bieden aan basisscholen, niet om meer kinderen door te verwijzen naar 

specialistische jeugdzorg, maar door al binnen het onderwijs een deel van de zorg 

uit te voeren. Hierbij moeten we ons er wel van bewust zijn dat we het onderwijs 

niet kunnen overvragen, dus het kan goed betekenen dat voor passend onderwijs 

ook extra menskracht nodig is. Scholen krijgen hiervoor een budget vanuit het 

landelijke beleid.

Bundeling van zorg sport en welzijn… Een van de zaken waarbij de gemeente 

veel meer zelf moet sturen, is de bundeling van zorg-, sport- en welzijnsactiviteiten 

in een buurt. We zouden de mogelijkheden moeten vergroten voor sportkantines 

om ook doordeweeks en overdag een functie te vervullen in de wijk, bijvoorbeeld als 

steun- en informatiepunt, vroeger heetten die ‘stips.’ Daarnaast krijg je door 

bijvoorbeeld de huisarts op te nemen in een voorzieningencentrum automatisch 

toeloop van senioren en andere groepen. Dit geeft de gemeente een geweldige 

kans om contact te leggen met de burger in plaats van de moeilijke contacten 

achter de voordeur te moeten leggen. Corona leert ons dat veel senioren een 

ongezonde leefstijl hebben en bijvoorbeeld lijden aan overgewicht. Gemeenten 

hebben geen directe invloed op de huisarts. Dus dergelijke voorzieningencentra 

zullen in samenwerking van de grond getrokken moeten worden. De gemeente zal 

hierbij het heft in handen moeten nemen, want het gebeurt niet vanzelf.
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gemeentes is gevraagd. De financiering kan deels vanuit de bijstandsmiddelen, maar 

uiteraard is het salaris voor de basisbaan hoger dan de bijstand. Voor een basisbaan 

krijgt een werknemer gewoon minimaal het minimumloon. Er zal dus ten opzichte 

van de bijstandsuitkering wat extra geld vanuit de gemeente bij moeten, maar hier 

krijgen we ook veel voor terug, de persoon die in de basisbaan werkt, helpt 

bijvoorbeeld in de zorg of in het onderhoud van de openbare ruimte.

Ouderenzorg en huisvesting. Maatschappelijke zorg voor ouderen gaat steeds 

meer samenvallen met huisvesting, denk aan zorgwoningen, gezamenlijk wonen 

waarbij onderlinge zorg en wonen samenvallen, zorgbuurthuizen, mantelzorg. We 

moeten veel meer ruimte maken voor woon-zorgconcepten. Bij het 

huisvestingsbeleid en het zorgbeleid voor ouderen is ook ‘starten voor de start’ 

nodig: welke gezamenlijke initiatieven zouden ouderen, zorgverleners en andere 

betrokkenen willen nemen? Cultuur-sensitieve zorg is hierbij ook van belang en de 

toegang tot natuur, snelfietsroutes, sportvoorzieningen, want ouderen zijn vitaal. 

Hoe kan de gemeente hierbij helpen? Een van de ‘transformaties’ van 

maatschappelijke zorg die van gemeentes is gevraagd is om burgers veel meer het 

heft in eigen handen te geven.

Het huisvestingsbeleid is erg ingewikkeld, omdat het ook een landelijke aanpak 

vraagt. Binnen Amersfoort moeten we zoeken hoe we binnen de kleine 

leefgemeenschappen ouderen optimaal kunnen opvangen en ze een mooie plek 

toebedelen in de sociale structuur.

Jongeren. Hetzelfde geldt voor jongeren. Ook hier moeten we ‘starten voor de 

start.’ Ook jongeren moeten we betrekken: welke voorzieningen willen jongeren 

eigenlijk? Hierbij is vooral Amersfoort-Noord van belang. Er zijn heel veel 

verenigingen en voorzieningen in de oude dorpen die inmiddels door Amersfoort 

zijn omsloten, maar in Vathorst is het culturele leven beduidend kaler. We moeten 

onderzoeken op welke wijze we met jongeren in deze stad omgaan en wat jongeren 

zelf willen. Hierom is het ook nodig om meer jongerenwerkers aan te stellen. 

Bijvoorbeeld in vergelijking met Utrecht, hebben we in Amersfoort structureel te 

weinig buurtnetwerkers. De jongerenwerkers zelf zeggen ook dat ze handen tekort 

komen, dus daar moeten we meer ruimte voor vrijmaken. Investeren in beter 
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Veiligheid. Criminaliteit kan iedereen raken. Soms worden gewone mensen 

meegetrokken in criminele activiteiten. Dit wordt ondermijning genoemd. 

Criminelen gebruiken andere mensen om hun activiteiten uit te voeren. Denk aan 

‘katvangers’ die overgehaald worden om hun betaalrekening beschikbaar te stellen 

of mensen die worden verleid een wietkwekerij te beginnen op hun zolder. Mensen 

in een kwetsbare positie zijn relatief vaak het doelwit van criminelen. Het is 

verleidelijk om ‘ja te zeggen, maar als je eenmaal vast zit aan een crimineel contact, 

kom je er heel moeilijk weer vanaf. Soms gaat het van kwaad tot erger. De PvdA wil 

dat de gemeente harder optreedt tegen deze vorm van criminaliteit en ook 

preventief optreedt. Wij steunen beleid dat hierop gericht is. Daarnaast steunen we 

de extra inzet van BOA’s. Zij vormen een belangrijke schakel in onze orde en 

veiligheid op straat. Ook cybercrime zal steeds meer aandacht en dus meer uren 

vragen van de politie.

Financiën. De PvdA-fractie heeft in de afgelopen periode consequent ingezet op 

het behoud van de financiële ruimte voor het sociaal domein en de fractie is daarom 

kritisch geweest over grote projecten zoals het nieuwe gemeentehuis. Dit geldt ook 

voor de Westtangent en de Nieuwe Poort. We steunden de Westtangent, mits die 

binnen het budget zou blijven; maar het kon niet binnen budget, daarom hebben we 

in de afgelopen raadsperiode onze steun ingetrokken. We hebben onze steun mede 

ingetrokken omdat de reserve voor het sociaal domein geheel is verdampt.

jongerenwerk helpt problemen te voorkomen en het helpt zo dus ook om het 

beroep op de individuele jeugdzorg te beperken.

Laaggeletterdheid. Het is erg belangrijk dat we meer aandacht geven aan mensen 

die last hebben met lezen en het goed begrijpen van tekst. Laaggeletterden hebben 

het moeilijk en we moeten ervoor zorgen dat ze niet nog meer achterop raken. De 

gemeente zal heel duidelijk moeten communiceren, maar ook moeten investeren in 

de ondersteuning van laaggeletterden. We pleiten voor een makkelijk vindbaar 

ondersteuningspunt, met een ‘menselijke maat,’ een echte persoon, die mensen 

helpt als ze bijvoorbeeld gemeentelijke, maar ook andere teksten moeilijk te 

begrijpen vinden.

Mensen met een beperking. Bij alle gemeentelijke voorzieningen in het van 

belang dat mensen met een beperking kunnen meedoen als iedere andere burger 

van onze stad. Dit gaat niet alleen om lichamelijke beperkingen. Zo’n 25% van de 

Nederlanders is functioneel analfabeet. Van groot belang is daarom de 

toegankelijkheid van informatie.

Diversiteit. En hoe maken we de voorzieningen inclusief? Kunnen we in het 

jongerenbeleid ook de culturele diversiteit overbruggen? De bibliotheek en de 

Scholen in de kunst hebben een deel van hun activiteiten verlegd naar educatieve 

projecten waardoor alle groepen worden benaderd. Het poppodium is aantrekkelijk 

voor jongeren. Maar gemeentelijke culturele voorzieningen zijn nog steeds vooral 

op een wit, hoogopgeleid, stedelijk publiek gericht. Culturele activiteiten voor andere 

groepen spelen zich vooral binnen de eigen groep en de eigen voorzieningen af. Dat 

levert enerzijds een enorme bijdrage aan de sociale integratie van mensen en daarom 

moet de stad dat ruimhartig steunen, maar anderzijds zouden we wegen moeten 

vinden om tot meer uitwisseling tussen groepen te komen.

Wijk en werk. Wijkvoorzieningen vereisen een steviger inzet van werk en ook hier 

zijn mogelijkheden om te zorgen voor uitstroom uit de bijstand via een basisbaan. 

Hierbij is ook aandacht nodig voor sociaal-culturele voorzieningen en voor het 

tegengaan van discriminatie.
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algoritmes en als we met het landelijke Inlichtingenbureau voor het opsporen van 

bijstandsfraude werken, dan alleen met de grootste zorgvuldigheid. We gaan het niet 

gebruik maken van bijstandsrechten actief tegen. En we zetten in op het beter 

gebruiken van het landelijk scholings- en begeleidingsbudget. Iedereen in de 

bijstand heeft een persoonlijke coach, ‘een menselijke maat,’ en ziet die tenminste 

ieder kwartaal. De coaches moeten goed opgeleid zijn en een goed netwerk hebben 

voor bemiddeling naar werk. Arbeidsbemiddeling is gericht op duurzaam, vast werk. 

Subsidies aan werkgevers zijn ook gericht op duurzaam, vast werk. We stoppen met 

draaideurconstructies en werken zonder loon, waaronder een verplichte 

tegenprestatie. Ook vrijwilligerswerk kan soms eigenlijk verdringing zijn en dat willen 

we voorkomen.

5. Werken op menselijke maat

Om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen en tegelijkertijd het leven en wonen 

in Amersfoort voor iedereen beter te maken, zetten we in op werk aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt dat de leefbaarheid in de stad vergroot. Daarnaast is er veel 

meer aandacht nodig voor de toeleiding naar werk voor mensen uit achtergestelde 

sociale groepen en wijken.

De basisbaan: beter leven en wonen door beter werk. We denken dat het 

concept van de basisbaan goed kan helpen om tegelijkertijd beter wonen, beter 

leven en beter werk te creëren. Mensen die voor een basisbaan in aanmerking 

komen, kunnen bijvoorbeeld meewerken aan het vergroten van de kwaliteit van de 

fysieke omgeving. Vergroenen van onze nu nog heel erg versteende pleinen, maakt 

het bijvoorbeeld nodig dat er meer mensen werken in het onderhoud van de ruimte. 

Hetzelfde geldt voor beter leven: mensen kunnen vanuit de bijstand in een basisbaan 

meehelpen om de kwaliteit van de sociale omgeving te verbeteren, bijvoorbeeld 

door allerlei ondersteunende werkzaamheden in verenigingen, sportvelden, 

wijkcentra, enzovoorts. We richten ons op de groep burgers met een 

bijstandsuitkering en ook WW-ers die dreigen in de bijstand te komen. Een heel 

belangrijke doelgroep is ook die van nieuwe bijstandsgerechtigden die vanwege de 

corona-situatie hun werk zijn kwijtgeraakt. Zeker als iemand als zzp-er werkte, komt 

hij of zij snel in de bijstand terecht.

Bijstand. We willen een langdurigheidstoeslag voor iedereen die langer dan 3 jaar 

in de bijstand verblijft en we geven een bonus als iemand duurzaam uitstroomt naar 

betaald werk. We geven een vrijstelling voor bijverdienen van €500 per maand en 

voor giften van €100 per maand (zoals de regeling in Amsterdam). We passen 

hardheidsclausules ruimhartig toe waar mensen anders onder het sociale minimum, 

in de schulden en/og in andere grote problemen komen, zoals bij de toepassing van 

de kostendelersnorm. We gaan mensen die al lang in de bijstand zitten extra hulp 

geven om hun problemen aan te pakken. Vertrouwen en zoveel mogelijk eigen regie 

is het uitgangspunt. Sancties en kortingen worden alleen toegepast bij bewuste 

fraude, niet bij fouten en de bejegening moet respectvol zijn. We werken niet met 
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6 Een sterke gemeente

Burgers zijn geen last maar een zegen. Participatie is geen extra maar een must. We 

zijn met z’n allen de gemeente. Helaas lukt het de gemeente Amersfoort nog niet 

om de participatie bij de besluitvorming optimaal in te vullen. We willen meer 

inspraak van burgers bij de besluitvorming, directe democratie. Dat noemen we 

‘starten voor de start.’ Daarnaast is de gemeentelijke organisatie ook nog niet goed 

genoeg bij de uitvoering van beleid. Als je als burger gebruik maakt van de 

ondersteuning door de gemeente is het soms veel te moeilijk om de weg te vinden. 

De menselijke maat is vaak zoek, dus we willen een ‘menselijke maat’ die burgers 

helpt om de weg te vinden. Een derde punt is dat we de positie van de gemeente in 

de beleidsbepaling en de beleidsuitvoering willen versterken. Het model van de 

‘regiegemeente’ klinkt goed op het eerste gezicht, maar stuit op zijn grenzen: we 

moeten weer een betere gemeente worden.

Starten voor de start. Bij allerlei concrete beslissingen willen we Starten voor de 

Start, maar het hoort ook heel erg bij ons algemene idee van een sterke gemeente: 

door besluitvorming rond wonen, leven en werken worden veel van onze burgers 

direct geraakt. We hebben als gemeente hun ideeën en medewerking nodig om tot 

een betere stad te kunnen komen. Hoe richten we de fysieke ruimte in? Hoe kiezen 

we waar we gaan bouwen, hoe we de infrastructuur omvormen van auto naar 

fietsen en lopen? Hoe richten we de sociale ruimte in? Hoe combineren we zorgen 

en wonen, waar moeten onze culturele voorzieningen komen? Dit zijn allemaal 

vragen die zonder inbreng van de burger eigenlijk niet te beantwoorden zijn. We 

willen veel meer betrokkenheid van de burger voordat we beleid maken. Dit 

betekent ook dat we hierin stevig investeren. Want die betrokkenheid ontstaat niet 

vanzelf als de gemeente een plan op de website zet. Ideeën, inzichten en 

voorkeuren moeten we actief ophalen en stevig met elkaar bespreken. De ‘inspraak’ 

is geen sluitstuk, maar een startpunt. ‘Starten voor de start’ betekent dat we ideeën al 

bespreken voordat het beleid wordt en voordat we het beleidsproces echt starten.

Starten voor de start en jongeren. Het is heel belangrijk dat we speciaal 

aandacht besteden aan jongeren, ook de jongeren die nu nog opgroeien. 

Schulden. Iedereen met problematische schulden moet worden toegelaten tot de 

schuldhulpverlening. We willen een verordening waarin ook de rechten van de 

schuldenaar worden opgenomen, zoals binnen 6 weken een individueel 

schuldhulpverleningsplan en bij dreigende schuldenescalatie moet dat sneller. De 

schuldhulpverlening moet niet worden uitbesteed aan commerciële organisaties en 

bewindvoerders moeten gecertificeerd zijn en zij moeten goed opgeleid zijn. Ze 

moeten goed benaderbaar zijn en met de cliënt meedenken, een ‘menselijke maat.’

De basisbaan en de menselijke maat. We moeten bij de toeleiding van mensen 

met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de menselijke maat goed in de gaten 

houden. Er is intensieve en persoonlijke begeleiding nodig zowel aan de formele 

kant als bij het werk zelf. Daarnaast willen we de sociale werkvoorziening niet verder 

afbouwen, maar juist weer opbouwen (met nieuwe toegangsregels).

Beter werk en diversiteit. Er is veel aandacht nodig voor de toeleiding naar werk 

voor mensen uit achtergestelde sociale groepen en wijken. Het gaat hier niet alleen 

om scholing, want ook met diploma’s blijkt het moeilijk om aan werk te komen. Ook 

training in sollicitatievaardigheden is niet genoeg als er sprake is van discriminatie. 

We denken dat de gemeente een gerichte bemiddelende rol voor 

achterstandsgroepen moeten innemen. Daartoe willen we in Amersfoort graag een 

fysiek meldpunt discriminatie openen. Dit is ook van belang bij het 

inburgeringsbeleid.

Werkgeversbenadering. Amersfoort moet in de uitvoering van de bijstand de 

werkgeversbenadering verder ontwikkelen en die richten op het bemiddelen van 

achtergestelde groepen. Dit is ook van belang bij het subsidiebeleid en het 

inkoopbeleid.
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Van regiegemeente naar een sterke gemeente. De gemeente Amersfoort 

heeft in het verleden een beweging naar regiegemeente gemaakt. Dit ‘regiemodel’ 

leek verstandig, want waarom zou de gemeente allerlei zaken uitvoeren die 

bedrijven en maatschappelijke partners net zo goed kunnen doen? Op lange termijn 

is het echter niet verstandig, want hierdoor raakt de gemeente het zicht kwijt op 

hetgeen waarover regie gevoerd wordt. Regie vereist dat je heel goed weet wat er 

aan de hand is in een sector en wat je kunt doen om problemen aan te pakken.

Neem het sociaal domein: je moet als gemeente goed begrijpen wat maatschap-

pelijke zorgverlening is en wat je wil in de maatschappelijke zorg om het goed te 

kunnen aansturen. Juist dit kun je niet simpelweg overlaten aan zorgaanbieders en 

vervolgens verwachten dat zij zich voegen naar de gemeentelijke regie. Hoe meer 

op afstand, hoe minder zicht, hoe moeilijker het wordt om te sturen en – dus – hoe 

meer de zorgaanbieder zelf gaat beslissen. Hierdoor raken gemeentelijke keuze op 

de achtergrond en verliest de regie aan betekenis.

Hoewel Amersfoort het tot op heden in vergelijking met andere gemeenten redelijk 

heeft gedaan in het sociaal domein is het nog maar de vraag of dit in de toekomst 

nog steeds kan. De gemeente heeft de schotten in het sociaal domein weggenomen. 

Dit kan tot grote problemen in het sociaal domein leiden, want waar ligt dan de 

prioriteit? Ook de jeugdzorg is problematisch. Er is al overschrijding en er zijn 

wachtlijsten. De zwakke sturing in de zorg kan tot op zekere hoogte oorzaak zijn van 

de overschrijding. Aan de andere kant: het extra geld voor Jeugdzorg dat we vanuit 

het Rijk hebben gekregen, moet ook echt aan Jeugdzorg besteed worden en niet 

wegvloeien naar de algemene middelen. Ook hier is het belangrijk dat we het heft in 

eigen hand hebben: goede planning en goede monitoring voorkomt onderbesteding 

van het extra geld.

De veel sterkere eigen beleidsvorming kan ons helpen om solide beleid te 

ontwerpen in plaats van in te teren op reserves. Dat is in het verleden niet goed 

gegaan. De reserve in het sociaal domein is tegenwoordig nog maar zo’n 

driehonderdduizend euro in vergelijking met de 20 miljoen in de vorige raadstermijn. 

Onze totale zorgbegroting is 250 miljoen; dan is 3 ton reserve echt veel te weinig.

Samenwerking via scholen is hierbij een goede weg. Een gemeentelijke medewerker 

kan in scholen ‘starten voor de start’ en daar met jongeren in gesprek gaan over 

bijvoorbeeld de sportvoorzieningen in een wijk, maar ook veel grotere thema’s als 

de Omgevingsvisie van Amersfoort zijn prima geschikt om op die manier te 

bespreken. Hoe denken jongeren bijvoorbeeld dat ze hun leven gaan inrichten en 

wat voor inrichting van de stad hoort daar dan bij? Soortgelijke gesprekken zijn te 

voeren met ouderen, met werkenden, met ouders, met verschillende culturele 

groepen, etc. Dit gaat bijvoorbeeld bij de skatebaan in Vathorst niet goed genoeg. 

De jongeren daar hebben allerlei ideeën, maar ze komen niet genoeg aan bod.

Starten voor de start en grote lokale kwesties. Starten voor de start is ook van 

belang bij kwesties waar grote financiële belangen aan hangen. De Westelijke 

ontsluiting, Vahstal, het Stadhuis, het zijn allemaal zaken waar burgerparticipatie van 

belang is. Waar moet dat Stadhuis eigenlijk komen? Inmiddels is besloten dat het 

Stadhuis op het Trapezium-terrein komt en uiteraard zijn de beleidsplannen netjes 

gepubliceerd en heeft er inspraak plaatsgevonden, maar zijn de ideeën, inzichten en 

voorkeuren van onze burgers echt opgehaald? Eenzelfde vraag kun je stellen bij 

andere grote projecten, zoals de verdere uitbreiding van de hoogbouw bij Liendert.

De menselijke maat. Starten voor de start gaat om de beleidsvorming. Maar ook 

als het beleid al gevormd is en uitgevoerd wordt, is er nog veel te doen. Veel mensen 

kunnen de weg niet vinden in de gemeente: waar moet ik zijn om een vergunning 

aan te vragen? Hoe kan ik een beroep doen op een voorziening? Ik wil werken, maar 

ik weet niet goed hoe dat uitpakt voor mijn uitkering? Veel mensen kunnen ook de 

weg niet vinden op de gemeentelijke website. Die is erg aan vernieuwing toe. Dat is 

een belangrijk instrument om bewoners te informeren en om hen te helpen 

uiteindelijk ook te participeren. We willen een veel ruimere inzet van een 

medewerker die we de ‘menselijke maat’ noemen, een medewerker die met burgers 

meedenkt en ze hun weg helpt vinden in de gemeente. Ook de website van de 

gemeente kan veel beter, juist vanwege de vindbaarheid van allerlei informatie voor 

mensen die niet zo digitaal vaardig zijn.
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Te weinig capaciteit. De gemeente heeft te weinig eigen medewerkers. Inmiddels 

wordt ongeveer een kwart van de gemeentelijke medewerkers extern ingehuurd. Dat 

is flexibel, zeker, maar de gemeente verliest zo aan eigen sturingskracht en de eigen 

kennis ebt weg en verwatert. Dit leidt tot problemen in de beleidsvorming en in de 

beleidsuitvoering. In de beleidsvorming wordt de gemeente volgend en blijkt het 

moeilijk om starten voor de start echt van de grond te krijgen. Grote financiële 

stroppen, zoals bij Vahstahl, de Wetstangent of de jeugdzorg zijn daarvan mede het 

gevolg: hoe beter je snapt wat je aanbesteedt, hoe beter je mogelijke problemen in 

beeld hebt. Het beleid gaat dan de voorkeuren van een aantal grote partijen volgen. 

Eigen beleid formuleren vereist echt eigen beleidscapaciteit. In de beleidsuitvoering 

worden burgers overgeleverd aan organisaties die tegen de gemeente aanhangen 

en die al dan niet ondersteuning bieden. Ook hier is een veel steviger eigen inzet 

nodig om de menselijke maat terug te brengen.




