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De afgelopen jaren heeft de VVD Amersfoort zich als coalitiepartner hard gemaakt 

voor een liberale stad. Een periode die spannend was, onder andere door de transitie 

van zorg van de landelijke overheid naar gemeentes en met de (hiermee gepaard 

gaande) financiële uitdagingen voor onze gemeente. Het grootste deel van ons verkie-

zingsprogramma 2014 hebben we kunnen realiseren. We hebben onze stad aantrek-

kelijker gemaakt voor mensen en bedrijven om zich te vestigen. We hebben hard ge-

werkt aan de bereikbaarheid met de verlenging van de Kersenbaan en het besluit voor 

de aanleg van de Westelijke ontsluiting. Sportvoorzieningen hebben we uitgebreid 

met de komst van een hypermodern nieuw sportcomplex/zwembad, nieuwe sportvel-

den en een hal voor GymXL. We streden tegen onverantwoorde uitgaven en subsidies 

van belastinggeld aan hobby’s van een enkeling.  

Deze lijn zetten we de komende jaren door. We zetten in op het bestrijden van wo-

ningnood met meer woningen in Vathorst-West (Bovenduist) en hoogbouw op gese-

lecteerde locaties. We willen doorstroming in sociale huurwoningen verbeteren met 

een breder aanbod van middeldure huur- en starterswoningen. Door de bereikbaar-

heid van de stad te verbeteren, blijft Amersfoort een aantrekkelijke stad voor bedrij-

ven en daarmee stimuleren we werkgelegenheid. We willen een extra ontsluiting van 

Vathorst op de A1 realiseren en we maken ons hard voor het verbeteren van het snel-

fietsnetwerk. We vinden het belangrijk dat iedereen in Amersfoort invloed heeft op 

de toekomst, ongeacht leeftijd, afkomst, lichamelijke beperking, geslacht of seksuele 

voorkeur. Iedereen is gelijkwaardig.  

 

Om de stad toekomstbestendig en duurzaam te maken, willen we zoveel als mogelijk 

energie opwekken uit natuurlijke bronnen. Daar waar dat in de stad niet wenselijk is, 

kopen we energie in bij windmolenparken op zee omdat de windmolens daar vele ma-

len meer energie opleveren. Om ook het langeafstandsvervoer milieuvriendelijker te 

maken, zullen we het mogelijk maken dat er een waterstoftankstation in Amersfoort 

komt. Voor de verwarming van huizen gaan we warmte uit duurzame bronnen (zoals 

warmte-koudeopslag) op grotere schaal mogelijk maken, bijvoorbeeld per straat of 

blok. We maken de weg vrij voor innovaties op allerlei vlakken door knellende regels 

af te schaffen.  

In dit verkiezingsprogramma geven wij ons beeld op Amersfoort in de toekomst met 

concrete plannen voor de komende periode. In drie hoofstukken schetsen we een 

beeld van ‘Jouw toekomst in Amersfoort’.  

In het eerste hoofdstuk beschrijven we hoe inwoners wonen, recreëren, met elkaar 

omgaan en in wat voor omgeving we (willen) wonen. In het tweede hoofdstuk geven 

we onze visie op werk en scholing voor Amersfoorters en hoe we hen die (even) niet 

kunnen werken het beste ondersteunen. In het derde hoofdstuk vertellen we hoe we 

de rol van de overheid in jouw leven zien.  

 
 

VVD Amersfoort 
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Voor de aankomende periode zet de VVD zich in voor de volgende zaken:  

 

Wonen 

 Woningbouw in Vathorst-West (Bovenduist) en onderzoek naar uitbreiding elders 

in de stad.  

 Hoogbouw toestaan maar niet in het historische centrum of in de dorpen.  

 Ontwikkeling van Kop van Isselt tot woonwijk langs de Eem.  

 Inzet op de bouw van middeldure huur- en starterswoningen voor doorstroom 

vanuit sociale huurwoningen. 

 Geen vast percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. 

 

Verkeer 

 Realisatie van ontsluiting Vathorst-West (Bovenduist) door aansluiting met A1 

bij Bunschoten. 

 Verbetering verkeersveiligheid en doorstroom van rotonde De Nieuwe Poort. 

 Scooters en brommers waar mogelijk van het fietspad naar de rijbaan.  

 Verdere uitbreiding van fietssnelwegen, ook in de regio, met ruimte voor snellere 

fietsen.  

 

Veiligheid 

 Direct aanpakken van geweldplegers tegen hulpverleners .  

 Keuze voor lik-op-stuk beleid en niet voor gedogen, pappen en nathouden.  

 Coffeeshops niet in de buurt van scholen of in woonwijken.  

 

 

 

Zorg 

 Inzetten op preventie van zorgvraag door 1% van het zorgbudget in te zetten 

voor sport en beweging.  

 Ondersteuning van mantelzorgers die zorg combineren met een baan.  

 

 

Vrije tijd 

 Verder investeren in toegankelijke en hoogwaardige sportaccommodaties, on-

der meer door realisatie van een nieuwe tennishal voor ALTA en herindeling van 

Sportpark Zielhorst tot een omnisportpark. 

 Publieke ruimte inrichten om daar sportbeoefening mogelijk te maken.  

 Beter benutten van sportvoorzieningen door het gezamenlijk gebruik van facili-

teiten.  

 Ruimte vrijhouden voor hockeyclub Eemvallei bij uitbreiding in Vathorst-West 

(Bovenduist). 

 Zwembad in Hoogland behouden en toekomstbestendig maken.  

 Ruimte voor initiatief voor publiekstrekker, zoals een nieuw museum in het te 

ontwikkelen Eemkwartier. 

 

Economie 

 Een “Ja, mits….” in plaats van een “Nee, tenzij…” instelling van de gemeenten 

richting bedrijven.  

 Vergunningen voor bedrijven zo veel mogelijk binnen 1 week.  

 Toestaan van experimenten met blurring, mits wordt voldaan aan de wettelijke 

(horeca)eisen. 
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Meedoen 

 Werken moet lonen, mensen die meer gaan werken moeten netto ook meer 

overhouden.  

 Bij omscholing wordt niet alleen gekeken naar wat iemand kan en wil maar ook 

naar wat de arbeidsmarkt vraagt.  

 Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk Nederlands leren, zonder garantie dat 

hiermee hun asielaanvraag al wordt goedgekeurd.  

 Ontwikkeling van trajecten om statushouders bij of om te scholen naar Neder-

landse (werk)standaarden.  

 

Duurzaamheid en Innovatie 

 Versoepeling van regelgeving rondom duurzaamheid die innovatie in de weg 

staat.  

 Schone brandstof vanuit een waterstoftankstation in de stad.  

 Amersfoort moet de stad worden waar duurzaamheidsinnovaties als eerste wor-

den toegepast.  

 Opwekking van energie in de stad mag alleen als dat niet leidt tot ongewenste 

horizonvervuiling of geluidsoverlast.  

 Bij de inzameling van afval staan servicegerichtheid en lage kosten voor de inwo-

ners voorop.  

 

Onze omgeving 

 De openbare ruimte verbeteren door aanpak van onder meer losliggende stoep-

tegels en ander achterstallig onderhoud.  

 Tegengaan van zwerfafval door bijvoorbeeld extra handhaving, nabij fastfoodke-

tens.  

 

Scholen en Scholing 

 Onderzoeken van ‘Design Build Finance Maintain and Operate’ concepten als al-

ternatief binnen de doordecentralisatie van eigendom en onderhoud van school-

gebouwen.  

 Nauwe samenwerking met hoger-onderwijsinstellingen voor een gevarieerd stu-

dieaanbod passend bij de banenmarkt.  

 

Financiën en belastingen 

 Geen gemeentelijke inkomenspolitiek.  

 Overschotten gaan terug naar de belastingbetaler.  

 De geplande OZB verhoging voor bedrijven en inwoners willen we terugdraaien.  

 

Rol van de overheid 

 Meer gemeentelijke diensten online, waarbij het digitale loket 24/7 open is.  

 Privacy staat hoog in het vaandel, dus nog zorgvuldiger omgaan met gegevens 

van inwoners.  

 

Algemeen bestuur 

 Kaders met heldere afspraken over rechten en plichten van burgerinitiatieven 

ter voorkoming van verkeerde verwachtingen en onduidelijkheden. 
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Amersfoort is een geweldige gemeente om te wonen. De variëteit aan wijken is 

enorm. Van de middeleeuwse binnenstad, historische wijken en gezellige dorpen tot 

de architectonische wijken als Kattenbroek en Vathorst. Steeds meer mensen kiezen 

ervoor om zich hier te vestigen. In het jaar 2000 telde Amersfoort ruim 126.000 inwo-

ners. Inmiddels heeft de stad 155.000 inwoners verdeeld over bijna 68.000 huishou-

dens. CBS-prognoses geven aan dat het aantal zal doorgroeien naar ruim 180.000 in-

woners in 2040. Verdere individualisering en vergrijzing zorgen voor een toename van 

het aantal eenpersoonshuishoudens met ruim 5.000. Daarnaast ziet de stad in die pe-

riode ook eenzelfde stijging in het aantal huishoudens voor (echt)paren. 

 

 
Met de verwachte groei zullen we serieus werk moeten maken van de woningbouw-

opgave in de breedte. De VVD kiest ervoor om de huidige maar ook de volgende ge-

neratie in Amersfoort te laten wonen. Dat betekent dat we de stad willen uitbreiden 

in Vathorst-West (Bovenduist). Verdere uitleggebieden zijn schaars en Hoogland West 

willen we groen houden. Wel willen we de mogelijkheden onderzoeken om woning-

bouw toe te staan in Stoutenburg Noord nabij station Hoevelaken en de Ir. Juliusput. 

Daarnaast hebben we geen hoogtevrees en kiezen we ervoor om in de bestaande stad 

op geselecteerde plekken hoogbouw toe te staan. Hoogbouw willen we niet in ons 

historisch centrum, onze dorpen Hoogland en Hooglanderveen en ook niet direct aan 

de Eemhaven tussen de Koppelpoort en Kwekersbrug. 

De VVD ziet graag dat de huidige Kop van Isselt wordt ontwikkeld tot een gebied waar 

binnen afzienbare tijd gewoond kan worden. Waar langs het water van de Eem terras-

jes en winkels voor een trendy nieuw stuk Amersfoort zorgen. Waar ruimte is voor 

creativiteit en cultuur. Waar ruimte wordt geboden aan (particulier) initiatief voor een 

publiekstrekker voor het hele gebied. Bijvoorbeeld een uniek museum, passend bij de 

omvang van deze stad, als vervanging van enkele bestaande kleinere musea. Dit ge-

biedsplan betekent (woon)ontwikkeling op het Warner-Jenkinson complex, verplaat-

sing van de ROVA en van de brandweerkazerne. Op die manier wordt tegen het cen-

trum aan en langs het water een nieuwe wijk ontwikkeld met de Eem als ‘blauw ver-

bindingssnoer’ met de historische binnenstad.  

 

Ontwikkelen Kop van Isselt tot een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied langs de Eem. 

 

Daarnaast dient de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats snel ingevuld te worden. 

Verdere verdichting elders in de bestaande stad en de transformatie van bedrijventer-

rein De Hoef zullen – gezien de groei van het aantal inwoners – onvermijdelijk zijn. De 

VVD wil echter niet dat dit ten koste van de leef- en bereikbaarheid zal gaan: liever 

hoogbouw dan verlies van groen in de directe nabijheid. 
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Het tekort aan (sociale) woningen dient aangepakt te worden om wachtlijsten tegen 

te gaan. De VVD ziet graag dat mensen die op basis van hun inkomen geen recht meer 

hebben op een sociale huurwoning, doorstromen naar de vrije huursector of naar een 

koopwoning. Om deze doorstroming te bevorderen willen we inzetten op de bouw 

van meer middeldure huurwoningen en starters(koop)woningen. Bij nieuwbouwpro-

jecten willen we om tafel met de projectontwikkelaar om te kijken hoeveel sociale 

huurwoningen er gerealiseerd kunnen worden waarbij een goede spreiding over de 

stad wordt gestimuleerd. De VVD vindt het belangrijk dat woningbouwprojecten snel 

gerealiseerd worden. Van verplichte percentages sociale woningen die dit in de weg 

zitten, willen we af. Met de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen willen 

we in toekomstige nieuwbouw toe naar energie-neutrale woningen. 

 

 
Bij de groei van de stad hoort een goede bereikbaarheid voor alle vervoersvormen. De 

afgelopen jaren heeft de VVD zich hard gemaakt voor realisatie van de Kersenbaan en 

alle voorbereidende besluitvorming rond de Westelijke ontsluiting. De komende peri-

ode gaat daarvoor de schop de grond in! Samen met het Rijk is gewerkt aan de plannen 

om knooppunt Hoevelaken gereed te maken voor een goede verkeersdoorstroming 

gedurende de komende decennia. Mede op initiatief van de VVD zal ook de Leusder-

weg op korte termijn beter bereikbaar en verkeersveiliger gemaakt worden. 

 

Knelpunten aanpakken 

Voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Vathorst zijn reeds besluiten geno-

men die in de komende periode ten uitvoering zullen worden gebracht. Denk hierbij 

aan een veilige voetgangersoversteek bij het winkelcentrum en de aanleg van de weg 

van het westelijk deel van Vathorst naar de A1-aansluiting bij Bunschoten. In Hooglan-

derveen is – naast de Heideweg - een snelle verbetering van de Van Tuyllstraat meer 

dan gewenst. Om de nieuwe ontwikkelingen rondom het Eemkwartier en het station 

mogelijk te maken en het gebied bereikbaar te houden, wil de VVD de rotonde 

De Nieuwe Poort: budget vrijmaken voor verkeersveiligheid en een betere doorstroom. 

 

De Nieuwe Poort bij het Eemplein verkeersveilig en toekomstbestendig maken door 

verkeersstromen te ontvlechten. Om geluidsoverlast van de A1 in Kattenbroek en Ziel-

horst te verminderen, willen we een geluidscherm ter hoogte van De Brand langs de 

A1 plaatsen.  

 

Vlot en gezond fietsen 

In het stationsgebied komt er voor de fietsen een ruime, goed toegankelijke onder-

grondse stalling. Het Stationsplein wordt een fraaie entree van de stad met een at-

tractieve looproute naar de binnenstad. De fietsparkeerplekken in de binnenstad wil 

de VVD met bewegwijzering beter aanduiden. Ook wil de VVD de bezetting optimali-

seren en daar waar nodig uitbreiden, inclusief voldoende laadmogelijkheid voor e-bi-

kes. Scooters en brommers moeten zo veel mogelijk naar de rijbaan zodat je als fietser 
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niet direct met vervuilende uitlaatgassen wordt geconfronteerd. Met de verdere aan-

leg van goedverlichte fietssnelwegen, aangepast op snellere en bredere fietsen, kun-

nen Amersfoorters sneller van de ene naar de andere plek binnen de stad. Daarnaast 

wordt samen met de provincie door middel van nieuwe snelfietsroutes een keuze 

naast auto en OV geboden bij de wat langere afstanden buiten de stad. Het resterend 

autoverkeer stroomt hiermee sneller door. Voor de VVD blijft de keuzevrijheid van 

vervoermiddel altijd voorop staan.  

 

Van Tuyllstraat in Hooglanderveen: snel verbeteren. 

Goed parkeren 

De VVD is van mening dat vergunningparkeren en betaald parkeren geen extra inkom-

stenbron voor de gemeente mogen zijn. Regulering is soms nodig is om de aanwezige 

(schaarse) ruimte goed te verdelen. Voor nieuwe woningen dient een ruime parkeer-

norm aangehouden te worden. Daar waar de buitenruimte schaars is en toch gebouwd 

zal  worden, kan gewerkt worden met lagere normen, echter alleen in combinatie met 

een bewezen succesvol gebruik van deelauto’s. Bedrijven kiezen voor Amersfoort van-

wege de goede bereikbaarheid. Om deze werkgelegenheid naar de stad te halen en te 

behouden, dienen bedrijventerreinen goed ontsloten te zijn en over voldoende par-

keerplekken te beschikken. De parkeerproblematiek op Calveen wil de VVD in samen-

spraak met het bedrijfsleven snel oplossen.  

 

Om het centrum van Amersfoort ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, wil 

de VVD dat er voor de zogenoemde logistieke ‘last mile’, samen met de ondernemers 

en de transporteurs, een efficiënte en duurzame stadsdistributie wordt vormgegeven. 

Amersfoort kent een levendige binnenstad. Die mag geen afgesloten openluchtmu-

seum worden en moet goed bereikbaar blijven voor alle bestemmingsverkeer en voor 

de detailhandel in de stad. Winkelcentra elders in de stad wil de VVD aantrekkelijk 

houden door gratis parkeren. Om de algehele verkeersdoorstroom te bevorderen wil 

de VVD een verdere uitrol van groene golven via interactieve verkeerslichten. 

 

Veilig van A naar B 

Verkeersveiligheid blijft een punt van aandacht. VVD Amersfoort wil bekende ris-

kante punten veiliger maken en de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren. We 

willen ook ongewenst gedrag in het verkeer steviger aanpakken. Waar nodig maken 

we handhavingscapaciteit vrij om dit aan te pakken.  
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Bus en trein 

Met de provincie zijn afspraken gemaakt voor een goed dekkend netwerk van busver-

voer. Eventuele nieuwe wensen of knelpunten wil de VVD snel oppakken. Met de aan-

pak van het stationsgebied in de aankomende periode zet de VVD zich in voor goed 

openbaar vervoer per trein met extra aandacht voor passende aansluiting op andere 

vervoersvormen. Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor nabij woonwijken willen 

we niet of zo min mogelijk.  

 

 
We willen allemaal in een veilige omgeving wonen en verblijven. De VVD ziet het waar-

borgen van veiligheid als een van de kerntaken van de gemeente. De overheid moet 

ingrijpen als de vrijheid van enkelen de grenzen van anderen overschrijdt.  

 

Lik-op-stuk 

Geweld tegen hulpverleners wordt nooit getolereerd. Jongeren die overlast veroorza-

ken, zoals bij de rellen in de nieuwjaarsnacht 2016-2017, worden hard aangepakt. Dat 

er voor de jeugd te weinig te doen is in de wijk is geen reden om over te gaan tot 

rellen. De VVD vindt dat de leefbaarheid van bewoners niet mag worden aangetast 

door enkele amokmakers in de buurt.  

 

Het aantal inbraken in Amersfoort en omgeving daalt door de aanpak van de politie. 

Deze dalende lijn willen we met extra middelen doorzetten. Daarnaast is het van be-

lang om scherper op te treden tegen ondermijnende activiteiten zoals zware 

(drugs)criminaliteit. Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit 

voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging worden gebruikt om ge-

weld of overlast tegen te gaan. De VVD is voor een lik-op-stuk beleid en tegen gedoog-

situaties, pappen en nathouden. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel 

mogelijk verhaald op degenen die ze veroorzaken. Door het (flexibel) gebruik van ca-

meratoezicht en smarthelmcamera’s, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, is criminali-

teit en hufterig gedrag op de onveilige plekken te voorkomen, op te sporen en terug 

te dringen. Ons eerdere initiatief voor het bieden van stageplaatsen aan MBO-studen-

ten Veiligheid zullen we continueren. VVD Amersfoort is tegen coffeeshops in woon-

wijken en dichtbij scholen.  

 

Zelf bijdragen 

Wat de VVD betreft kan iedereen bijdragen aan de veiligheid in de eigen buurt. We 

staan dan ook open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-

groepen. Het doen van aangifte kan op het bureau, via internet of via de wijkagent die 

op afspraak langskomt.  

 

Verplaatsen van de brandweerpost Amersfoort-Noord naar Vathorst. 

 

Hulpdiensten 

Met de uitbreiding van de stad is het van belang dat de aanrijtijden van de hulpdien-

sten kort blijven. De VVD staat positief tegenover verplaatsing van de brandweerpost 

Amersfoort-Noord naar Vathorst mits dit leidt tot een snellere hulpverlening, ook voor 

de regio. De vrijkomende ruimte kan met woningbouw worden ingevuld. 
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Eigen kracht 

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor delen van de zorg. Via de wijk-

teams zorgen we ervoor dat iedere inwoner en ieder gezin, zelfs bij meerdere uiteen-

lopende zorgvragen, één aanspreekpunt heeft. Via de wijkteams wordt de juiste zorg 

ingeschakeld. De VVD zet in op verdere interactie tussen deze teams en het onderwijs 

en (sport)verenigingen. Bij zorg gaat de VVD uit van de kracht van ieder individu. We 

kijken naar wat er wel kan, aangevuld met maatwerkhulp uit de omgeving. We vinden 

het normaal dat inwoners eerst hun eigen oplossingen organiseren, waar mogelijk met 

hulp van familie, buren en vrijwilligers. Als dat niet lukt, kun je op de overheid rekenen 

en staan er professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en bij hem of haar past.  

 

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omge-

ving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belang-

rijk dat de gemeente zorg minder versnipperd en dichter bij mensen aanbiedt. Wij 

steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal. Voor mantelzorgers willen we onder-

zoeken hoe ze kunnen worden ontlast als ze zware mantelzorg combineren met een 

baan.  

 

Efficiënt inkopen en minder controleren 

De zorgdiensten worden scherp ingekocht en dienen naar tevredenheid te worden 

geleverd. Zorgleveranciers die niet voldoen, worden bij de eerstvolgende aanbeste-

ding uitgesloten. Het naleven van leveringsafspraken en de kwaliteit van zorg dienen 

gecontroleerd te worden. Verder wil de VVD de doorgeslagen regelzucht en controle-

drang terugdringen en meer vertrouwen op de professionele houding van de individu-

ele zorgverleners. Met respect voor deze beroepsgroep kan op die manier de zorg ook 

aantrekkelijker worden gemaakt voor nieuwe arbeidskrachten. 

 

Van alle geld dat in de gemeente wordt uitgegeven, komt bijna de helft voor rekening 

van uitgaven binnen het sociaal domein (€ 229 miljoen in 2018). Als er geld overblijft 

op de zorg, houdt dat voor ons in dat we de zorg efficiënt hebben uitgevoerd. Daarbij 

moeten we er wel zeker van zijn dat de zorg naar tevredenheid is geleverd. Om toe-

komstige risico’s en incidentele noodsituaties in de zorg op te vangen, houden we geld 

achter de hand. Goede zorg vinden we van belang maar deze reservepot hoeft echter 

niet oneindig groot te worden. Enkele jaren nadat de gemeente verantwoordelijk is 

geworden voor de zorg, is het beleid goed ingeregeld en is een financiële status aparte 

voor de zorg niet meer nodig. Op andere terreinen die veel minder budget toegewe-

zen krijgen, liggen er immers ook prioriteiten.  

 

De VVD is overtuigd dat sport een preventieve bijdrage kan leveren aan een gezond 

leven. Dit is te zien in de beweegzorg maar ook bij het programma B-Slim dat op het 

snijvlak van het sociaal domein en sport ingezet wordt. Door overheveling van 1% van 

het sociaal domein budget (€ 2,3 miljoen) naar sport, neemt de financiële ruimte voor 

een actieve leefstijl door middel van sportbeoefening met circa 30% toe. Hierdoor ont-

staat er meer ruimte voor verenigingen, inzet van buurtsportcoaches en kunnen we 

meer Amersfoorters laten sporten en bewegen.  
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In de vrije tijd wil de Amersfoorter keuze hebben. Op een zonnig terras zitten met 

familie of vrienden, winkelen, ontspannen in de natuur, sporten en evenementen be-

zoeken; het kan allemaal in Amersfoort. Uit onderzoek uitgevoerd door de gemeente 

Amersfoort is gebleken dat relatief weinig inwoners zichzelf als cultureel actief be-

stempelen. Een veel groter deel van de Amersfoorters is bezig met sport; als ongebon-

den sporter, als lid van een sportvereniging of als vrijwilliger. Iedere week zijn volgens 

opgave van de Amersfoortse sportkoepel ASF zo’n 50.000 inwoners van deze stad met 

sport bezig. De VVD wil dat de gemeentelijke uitgaven aan sport en cultuur deze ver-

deling beter weergeeft en pleit voor substantiële vergroting van het sportbudget via 

budgetoverheveling vanuit het sociaal domein (zie onder ‘1.4 Zorg’).  

Sportpark Zielhorst: opknappen tot up-to-date omnisportpark. 

Sport 

In de vorige periode(s) heeft de VVD zich hard gemaakt voor de sport: er zijn veel 

nieuwe sportvelden en accommodaties bijgekomen. Denk hierbij aan de turnhal voor 

GymXL, het Huis van de Watersport voor roeivereniging Hemus, een nieuw zwembad 

in Vathorst en natuurlijk het nieuwe sportcomplex Amerena met onder andere een 50 

meter wedstrijdbad, een 10-meter springtoren en een grote binnensporthal.  

 

De VVD gaat door en wil verder investeren in toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 

sportaccommodaties. De VVD wil de publieke buitenruimte nog beter inrichten op 

sportbeoefening en de mogelijkheden voor buitensport verbeteren. Sport en bewe-

gen worden op deze manier beter ingezet als preventief middel voor een gezonde 

leefstijl. Dat geldt ook voor het bewegen op scholen waar buurtsportcoaches samen 

met het onderwijs werken aan meer sporten voor kinderen, bijvoorbeeld via een da-

gelijks hardlooprondje (de ‘daily mile’) om je meer fit te voelen en zaken als overge-

wicht tegen te gaan. Wij blijven ervoor kiezen om gericht te investeren in sportvoor-

zieningen die door gezamenlijk gebruik beter en efficiënter worden benut.  

 

De VVD vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de inclusieve samenleving. Dit 

komt ook tot uiting in de sport in Amersfoort. Iedereen die dat wil, moet kunnen spor-

ten. De gemeente heeft een actieve rol in het bevorderen van inclusie in de sport en 

ondersteunt sportverenigingen hierbij. Met samenwerkingspartners, zoals de John 

Blankenstein Foundation, wordt het sportklimaat veiliger om te zijn wie je bent, onge-

achte geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. Dit straalt ook af op de rest van de 

samenleving en biedt een positieve bijdrage aan het voorkomen van discriminatie en 

intolerantie. De mogelijkheden voor gehandicaptensporters moeten, in samenwer-

king met de GVSA (Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort), verder worden uit-

gebreid.  
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We vinden dat het tijd wordt om voor ALTA een nieuwe vierbaans-tennishal mogelijk 

te maken. Sportpark Zielhorst moet in de aankomende periode worden opgeknapt tot 

een modern omnisportpark. Daarbij moeten de verenigingen hier nauwer en efficiën-

ter samenwerken binnen het accommodatiegebied en in hun sportaanbod. Met de 

ontwikkeling van Vathorst-West (Bovenduist) moet voldoende ruimte worden vrijge-

maakt voor sportvelden, onder andere voor hockeyclub Eemvallei. Het zwembad in 

Hoogland blijft behouden en moet in goede staat blijven. We moedigen de verdere 

groei van brede sterke sportverenigingen aan met goede en veilige accommodaties en 

toegerust sportkader. De verenigingen vormen voor ons het cement tussen school, 

wijk en vereniging. Zij bieden beweging en breedtesport aan, ontwikkelen talenten, 

ook richting topsport.  

 

Cultuur 

Ondernemerschap in de cultuursector is voor de VVD belangrijk. Er moet inventief 

worden omgegaan met de beschikbare middelen. De VVD is voorstander van project-

subsidies boven structurele subsidies. Hiermee komt er voor cultuurinstellingen en 

evenementen een directe koppeling tussen budget en resultaat. De structurele subsi-

dies kunnen dan omlaag. Culturele instellingen zullen efficiënter moeten gaan werken 

en vooral samenwerken over de gehele breedte van het veld om elkaar te versterken 

en aan te vullen. Geen ‘eigen koninkrijkjes’ maar een gezamenlijke centrale kaartver-

koop, administratie, ICT en andere backoffice voorzieningen. Amersfoort heeft een 

passend aanbod van theaters en poppodia. Qua musea is Amersfoort met een klein 

en versnipperd aanbod te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. Op 

korte afstand van Amsterdam en Utrecht hoeven we niet te concurreren met het aan-

bod uit deze steden maar een schaalvergroting met goede tentoonstellingen die veel 

bezoekers trekken ligt zeker binnen onze mogelijkheden. Hiervoor wil de VVD langs de 

oevers van de Eem ruimte bieden aan initiatieven voor een publiekstrekker, bijvoor-

beeld in de vorm van een uniek museum. Dit kan dienen als magneet voor de te ont-

wikkelen Kop van Isselt en als vervanging van enkele bestaande musea die in hun mo-

gelijkheden te beperkt zijn. 

 Geen eigen cultuur-koninkrijkjes maar een gedeelde backoffice.   
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Voor de VVD zouden culturele instellingen hun bestaansrecht zo veel mogelijk moeten 

verdienen uit de markt. Onvoldoende betalende bezoekers is een signaal over het be-

staansrecht van een instelling. De gemeente moet in dat geval niet doorgaan met sub-

sidiëren. Het geven van muziek- en dansles is voor de VVD geen kerntaak van de over-

heid. We zien dat er vele succesvolle commerciële muziek- en dansscholen in de stad 

zijn die zonder subsidie hoogwaardige lessen geven. Een nadeel is dat deze scholen 

alleen lessen aanbieden in populaire instrumenten of dansstijlen. In de komende pe-

riode willen we onderzoeken hoe op een aantrekkelijke manier commerciële muziek-

scholen ook lessen voor minder gebruikelijke instrumenten kunnen aanbieden.  

 

De vele evenementen in de stad maken de stad levendig en aantrekkelijk voor jong en 

oud. De VVD wil dat zoveel mogelijk evenementen na verloop van tijd zelfvoorzienend 

zijn.  Populaire evenementen zoals Into the Woods en Lepeltje Lepeltje laten zien dat 

dit mogelijk is. Veiligheidseisen rond evenementen zijn de afgelopen jaren aange-

scherpt. Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties van evenementen om met 

elkaar en met de gemeente te zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen. Hierbij 

stimuleren we de inzet van stagiair-beveiligers tijdens de MBO-opleiding om hen prak-

tijkervaring te bieden.  

 

De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de samenleving. De bijdrage aan de bestrij-

ding van laaggeletterdheid en taallessen aan nieuwkomers in het taalcafé zijn laag-

drempelig en nuttig bij de integratie in onze samenleving.  

 

 
 

De VVD zet zich de komende periode in voor: 

 

Wonen 

 Uitbreiding van de stad willen we mogelijk maken in Vathorst-West (Bovenduist) 

en we willen uitbreiding in Stoutenburg-Noord onderzoeken.  

 Hoogbouw willen we toestaan maar niet in het historische centrum of in de dor-

pen.  

 De huidige Kop van Isselt willen we ontwikkelen tot de woonwijk Eemkwartier.  

 Om de doorstroming in sociale huurwoningen te bevorderen gaan we inzetten op 

de bouw van middeldure huur- en starterswoningen.  

 Bij nieuwbouwprojecten leggen we niet vooraf een percentage sociale huurwo-

ningen op.  

 

Verkeer 

 De volgende verkeersknelpunten willen we aanpakken: 

o Ontsluiting Vathorst-West (Bovenduist) door aansluiting met A1 bij Bun-

schoten.  

o Rotonde de Nieuwe Poort bij het Eemplein veilig en toekomstbestendig ma-

ken door ontvlechting van verkeersstromen.  

 Om geluidsoverlast van de A1 in Kattenbroek en Zielhorst te verminderen plaat-

sen we een geluidscherm ter hoogte van De Brand.  

 Scooters en brommers willen we waar mogelijk van het fietspad naar de rijbaan.  

 Verdere uitbreiding van fietssnelwegen, ook in de regio, met ruimte voor snellere 

fietsen.  

 Parkeerproblematiek in Calveen willen we snel oplossen met de ondernemers.  

 Ongewenst gedrag in het verkeer stevig aanpakken.  
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Veiligheid 

 Direct aanpakken van geweldplegers tegen hulpverleners.  

 We kiezen voor een lik-op-stuk beleid en niet voor gedogen, pappen en nathou-

den.  

 Het eerdere initiatief van de VVD om stageplaatsen aan MBO-studenten Veilig-

heid te bieden, zetten we voort.  

 Coffeeshops willen we niet in de buurt van scholen of in woonwijken.  

 

Zorg 

 We willen nog meer inzetten op het voorkomen van zorgvraag door 1% van het 

zorgbudget in te zetten voor sport en beweging.  

 Wijkteams gaan door met de verdere aansluiting bij scholen en (sport) verenigin-

gen.  

 Mantelzorgers zijn essentieel, daarom willen we onderzoeken hoe we mantelzor-

gers kunnen ondersteunen die mantelzorg combineren met een baan.  

 Het is goed een financiële reserve te hebben speciaal voor de zorg, deze hoeft 

echter niet groter dan nodig te zijn.  

 

Vrije tijd 

 We gaan verder investeren in toegankelijke en hoogwaardige sportaccommoda-

ties en de publieke ruimte inrichten om ook daar sportbeoefening mogelijk te ma-

ken.  

 Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht lichamelijke beperkingen, af-

komst, achtergrond, sekse of seksualiteit. Met partners werken we aan een inclu-

sief en tolerant sportend Amersfoort.  

 De volgende sportfaciliteiten willen we aanpakken: 

o Nieuwe tennishal voor ALTA. 

o Sportpark Zielhorst opknappen tot een omnisportpark. 

o Bij uitbreiding van Vathorst (West) maken we ruimte voor HC Eemvallei. 

o Het zwembad in Hoogland willen we behouden en maken we toekomstbe-

stendig.  

 Een deel van de structurele cultuursubsidies aan cultuurinstellingen willen we 

omzetten naar helder afgebakende eenmalige subsidies voor culturele projecten. 

 We zetten in op een gezamenlijke centrale kaartverkoop, administratie, ICT en 

andere backoffice voorzieningen van culturele instellingen.  

 Ter vervanging van enkele bestaande musea die nu een versnipperd en beperkt 

aanbod kennen, bieden we de ruimte voor een initiatief voor een uniek museum 

voor het nog te ontwikkelen Eemkwartier.  
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Een bloeiende economie zorgt voor werk, inkomen en daarmee een goede levensstan-

daard. Ondernemers en bedrijven creëren banen doordat zij investeren in nieuwe con-

cepten en innovatie. De VVD begrijpt dat ondernemers vaak zelf het beste weten hoe 

zij hun bedrijf willen runnen.  

 

Rode loper 

We vinden het belangrijk dat de gemeente als één team de Amersfoortse bedrijven 

faciliteert. Binnen de gemeente vindt goede afstemming plaats en zijn servicegericht-

heid en snelle respons de norm. Er wordt actief meegedacht en gezocht naar verbete-

ring van de vestigingsvoorwaarden en -mogelijkheden. De VVD staat voor een rode-

loperbeleid voor bedrijven met begeleidende accountmanagers. Zij zijn namens de ge-

meente het aanspreekpunt voor de diverse betrokken afdelingen. Zo kan sneller en 

gerichter ingespeeld worden op wensen, kunnen verbindingen worden gelegd en wor-

den bedrijven snel wegwijs gemaakt bij benodigde vergunningen, die bij voorkeur bin-

nen één week worden verstrekt.  

 

De gemeente moet zich actief inzetten voor het versterken van regionale samenwer-

kingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, onder andere bin-

nen de Economic Board Utrecht. Verder wil de VVD knellende regels en richtlijnen ver-

minderen, zodat (nieuwe) bedrijven zich welkom voelen in Amersfoort met een ge-

meentelijke gesprekspartner die kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkhe-

den. De houding van de gemeente moet "Ja, mits" zijn in plaats van "Nee, tenzij". Er 

moet ruimte zijn voor creatieve oplossingen. De gemeente spant zich maximaal in om 

ontwikkelingen mogelijk te maken binnen de bestaande wet- en regelgeving. Waar 

nodig biedt de gemeente experimenteerruimte.  

 

 

 

Banen 

In de keuze voor een vestigingsplaats zijn goede bereikbaarheid en een servicegerichte 

gemeente van groot belang. Waar bedrijven kiezen voor Amersfoort ontstaan er ba-

nen. Voor de VVD is werk van het grootste belang. Het verschaft inwoners een inko-

men, helpt bij ontwikkeling van kwaliteiten en geeft sociale contacten en betrokken-

heid. Met het verder verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven zetten we 

in op meer werkgelegenheid voor de Amersfoorter.  

Transformeren bij leegstand van oudere kantoorlocaties. 
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De ruimte geven 

We willen het liberale detailhandelsbeleid in Amersfoort met kracht voortzetten, 

waarbij meer vormen van detailhandel in de periferie worden toegestaan. De ontwik-

kelingen in het online winkelen vragen om nieuwe proposities van aanbieders en bin-

nenstadwinkeliers. Zij creëren meerwaarde door het toevoegen van beleving aan win-

kelen in onze historische kern. De VVD gelooft daarbij in de kracht van de markt en 

niet in een overheid die met regels komt die bij nieuwe winkelconcepten al weer ver-

ouderd zijn. Innovatie laat zich niet tegenhouden. Amersfoort heeft een aantrekkelijk 

en goed bereikbaar winkelaanbod voor een groot verzorgingsgebied. Om dit zo te hou-

den willen we de regeldruk verminderen, de ondernemerslasten laag houden en waar 

nodig aanbodafstemming met regiogemeenten organiseren. De VVD is voorstander 

van het combineren van detailhandel, horeca en dienstverlening in één vestiging (het 

zogenoemde blurring) en ziet het liefst dat hier zo snel mogelijk mee geëxperimen-

teerd wordt. Voorwaarden zijn wel dat iedereen hierbij dezelfde kansen krijgt en dat 

er aan wettelijke eisen wordt voldaan, bijvoorbeeld wat betreft de horecawet. 

 

Bedrijfshuisvesting 

Amersfoort kent een overschot aan kantoorruimte. Met name op de oudere locaties, 

zoals De Hoef, is er sprake van een structurele leegstand. Daarnaast heeft het vertrek 

van enkele grotere kantoorgebruikers veel effect gehad op de leegstandscijfers. Trans-

formatie naar woningen helpt om deze incourante vierkante meters met kantoorfunc-

tie af te bouwen. Na de crisis is de vraag naar courante kantoorruimte echter weer 

behoorlijk aangetrokken. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging in keuzes voor 

transformatie. De VVD wil met name de kantoorlocaties in het centrum en stationsge-

bied behouden. Deze zijn goed bereikbaar en stimuleren vestiging van bedrijven bin-

nen de stad. Doordat zo meer werk in de stad geconcentreerd wordt, zal woon-werk-

verkeer van de Amersfoortse beroepsbevolking naar elders beperkt worden. 

 

Toerisme en recreatie 

Om de aantrekkingskracht van de regio Amersfoort voor toeristen en congresgangers 

te versterken is nauwe samenwerking tussen de verschillende lokale VVV’s, toeristi-

sche aanbieders en de stichting Citymarketing nodig. Amsterdam en Utrecht hebben 

bijna een overschot aan bezoekers. Een gerichte focus op onze stad als alternatief 

voor de andere steden in de Randstad kan zorgen voor meer bezoekers in Amers-

foort en de regio.   

 

Het Stijljaar: de Mondriaankoe op rotonde De Schakelaar (Wieken-Vinkenhoef). 
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Het Stijljaar en de vele evenementen hebben laten zien dat deze stad doorgroeipoten-

tie heeft en dat de lokale economie hierdoor versterkt wordt. De sterke profilering als 

congresstad dient voortgezet te worden. Hierbij dient Citymarketing een leidende rol 

te vervullen. Eventuele financiële bijdragen aan evenementen moeten projectgericht 

zijn en niet structureel. Op deze wijze komt er meer inzicht in de mate van succes van 

evenementen en verbeterpunten voor de toekomst (zie ook 1.5). 

 

 
 

Weer meedoen 

Een te groot of gemakkelijk aanbod van toeslagen, uitkeringen en/of subsidies zorgt 

voor een armoedeval als mensen gaan werken. De VVD vindt dat (meer) werk moet 

lonen en is tegen regelingen die de prikkel om een betaalde baan te accepteren teniet 

doen. Daarbij kijken we naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. 

Re-integratietrajecten zullen op hun effectiviteit moeten worden beoordeeld. Dure en 

weinig opleverende methoden moeten worden stopgezet. Bij omscholing moet niet 

alleen gekeken worden naar wat iemand wil, maar ook naar de vraag vanuit de markt. 

Omscholing naar banen met perspectief, zoals in de zorg en de ICT, kan mensen lang-

durig uit de bijstand houden. 

 

Zonder schulden 

De VVD wil mensen die echt niet kunnen meekomen in de samenleving ondersteunen. 

Overheidsboetes voor mensen met schulden zullen de last alleen maar laten toene-

men waardoor men langer langs de kant blijft staan. Een snelle schuldsanering zorgt 

dat gemeentelijke begeleidingskosten afnemen en mensen sneller weer mee kunnen 

doen in de maatschappij.  

 

Nieuwkomers 

In Amersfoort willen we dat iedereen mee doet: de VVD sluit niemand uit. Statushou-

ders en andere nieuwkomers willen we zo snel mogelijk mee laten doen in onze sa-

menleving. Om hun kansen in Amersfoort te kunnen benutten zijn snelle inburgering 

en het spreken van de Nederlandse taal essentieel. Dat begint al bij binnenkomst, zon-

der dat we hiermee valse verwachtingen over een definitief verblijf willen wekken. 

Door zo snel mogelijk aan het werk of naar school te gaan leert men al doende de taal 

en onze gewoontes en gebruiken. Inburgeren is en blijft de verantwoordelijkheid van 

de nieuwkomer. Er zijn veel nieuwkomers die zelf hun weg hebben gevonden en geïn-

tegreerd zijn in onze samenleving, door de kansen te grijpen die dit land hen biedt. 

Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Helaas zijn de opleidingen 

en werkervaring uit het land van herkomst meestal niet genoeg als startkwalificatie 

voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom willen we trajecten ontwikkelen waarbij 

we statushouders snel kunnen bij- of omscholen voor de vraag van de arbeidsmarkt in 

Amersfoort.  

 

Diversiteit 

Het is voor de VVD vanzelfsprekend dat we elkaars mening respecteren en dat ieder-

een in Amersfoort zichzelf kan zijn. Dat men gelijk en zonder onderscheid wordt be-

handeld, ongeacht levensovertuiging, geslacht, seksuele voorkeur of andere achter-

grond. In de praktijk van alledag blijkt dit helaas niet altijd op te gaan. Vooroordelen, 

discriminatie, geweld en intimidatie maken dat mensen zich onveilig en niet weerbaar 

voelen op het werk of op school, op straat, in de sport en in andere sociale kringen. 

Dit raakt aan de vrijheid om je als mens te ontplooien en staat haaks op verdraagzaam-

heid. De VVD vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft in de aandacht voor 

diversiteit en de bevordering van sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI). 
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Duurzaamheid stimuleren 

Voor de VVD is een duurzame oplossing een oplossing die op de lange termijn goed is 

zowel voor mens, milieu als portemonnee. Dit houdt niet in dat duurzaamheid niets 

mag kosten, maar het moet op termijn wel terug te verdienen zijn. Als gemeente wil-

len we innovatie op het gebied van duurzaamheid stimuleren. Ook willen we, waar 

mogelijk, regelgeving die verdere verduurzaming in de weg staat opheffen.  

 

In het uitstootvrije transport zien we dat voor vervoer in de stad en het meeste woon-

werk vervoer de actieradius van elektrische auto’s inmiddels toereikend is. De ver-

voersmarkt is ook bezig met de verdere ontwikkeling van door waterstof aangedreven 

transportmiddelen. Om het gebruik hiervan te bevorderen staan we positief achter de 

komst van een waterstoftankstation in Amersfoort.  

 

We willen graag samen met de markt zoeken naar oplossingen voor het emissieloos 

bevoorraden van winkels in de stad. Hiermee wordt de luchtkwaliteit in de stad ver-

beterd en nemen veiligheid en doorstroming van het verkeer toe. We staan open voor 

pilots met nieuwe vervoersconcepten, zoals ‘Mobility as a Service’ (MaaS) en met de 

toepassing van ‘Smart City’ technologie. 

 

Innovatie 

De combinatie van bevolkingssamenstelling en centrale ligging maakt dat Amersfoort 

zeer geschikt is voor startups die nieuwe diensten en technologische innovaties aan-

bieden. Innovatie is voor de VVD essentieel om de transitie naar CO2-neutraal te ma-

ken. Met huidige technieken is slechts een derde van de totale energiebehoefte van 

Amersfoort CO2-neutraal op te wekken. Er zal dus ingezet moeten worden op tech-

nieken die nu nog niet bestaan. Deze innovaties zullen uit de markt komen waarbij de 

gemeente Amersfoort kan optreden als facilitator en als springplank. Amersfoort moet 

de stad worden waar innovatie welkom is, waar getest kan worden en waar de ge-

meente meedenkt en meehelpt met het realiseren van pilots. 

 

 

Energie 

In 2030 willen we als stad CO2-neutraal zijn. Dit houdt in dat de energie die we gebrui-

ken wordt opgewekt zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. Gezien de complexiteit van deze 

opgave is een intensieve samenwerking nodig tussen publieke en private partijen en 

de inwoners van Amersfoort. De gemeente heeft hierbij een regiefunctie en een aan-

jagende rol, bijvoorbeeld door het maken van prestatieafspraken met woningcorpo-

raties in lijn met het Energieakkoord en bij het eigen vastgoed.  

 

CO2-neutrale energieopwekking moet mogelijk zijn in de stad, zolang dit niet leidt tot 

horizonvervuiling of geluidsoverlast. Hoogland-West is een plek waar volgens de VVD 

horizonvervuiling niet mag voorkomen. De VVD vindt dat windmolens daar moeten 

staan waar ze het meest effectief zijn en dus waar het veel waait: op zee. De plaatsing 

van een enkele windmolen in de stad vinden we louter symboolpolitiek dat bovendien 

leidt tot ongewenste horizonvervuiling en geluidsoverlast. Veel liever zien we dat de 

gemeente (met anderen in een inkoopcollectief) deelneemt in windmolens op zee om 

in onze energiebehoefte te voorzien. We willen inwoners stimuleren om zonnepane-

len te plaatsen. Op initiatief van de VVD wordt een deel van de geluidswal langs de A1 

bij Vathorst straks voorzien van zonnepanelen. Om de hoeveelheid zonne-energie te 

vergroten willen we de mogelijkheid van zonnevelden verder uitwerken.  

 

Warmte-koudeopslag of geothermie voor het verwarmen van huizen is in opkomst, 

maar nog erg duur. Door dit per straat, blok of wijk te organiseren kunnen de kosten 

voor installatie per aansluiting aanzienlijk worden verlaagd. Energiemaatschappijen 

zullen hierop inspringen en warmte gaan aanbieden. We willen dat energiemaat-

schappijen kunnen concurreren op dezelfde warmteaansluiting zoals dat bij elektrici-

teit ook gebeurt. Zo kunnen we milieuvriendelijke warmte goedkoper en efficiënter 

maken. 
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Milieu 

Het milieu gaat over meer dan energie alleen; het gaat ook over de groene omgeving 

om ons heen en hoe we omgaan met afval en rioolwater. Een groene omgeving ver-

hoogt het woonplezier en is goed voor de opvang van regenwater. In een stad moet 

altijd de afweging gemaakt tussen voorzieningen en groen. We kunnen niet tegelijker-

tijd midden in het bos én midden in de bruisende stad wonen. Soms moet natuur (ge-

deeltelijk) ruimte maken voor uitbreiding van de stad. Als dat gebeurt, willen we dat 

groen compenseren in de omgeving. Voor uitbreiding van woningen in de stad kiezen 

we er liever voor om de hoogte in te bouwen dan het binnenstedelijk groen op te 

geven. Inwoners hebben aangegeven zelf het beheer van het openbaar groen te willen 

doen. Wij zijn voorstander van dit initiatief, echter is het geen vrijblijvend voorstel. 

Daar waar inwoners die verantwoordelijkheid op zich nemen, moeten we als ge-

meente ervan uit kunnen gaan dat het beheer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Hier-

over moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.  

 

Inzamelen van afval is een kerntaak van de gemeente. Dit besteedt de gemeente uit 

aan de ROVA. In 2030 moet de stad afvalvrij zijn. Dat houdt in dat alles wat we weg-

gooien opnieuw gebruikt kan worden en afval dus eigenlijk een grondstof is geworden. 

Keuzes die tot nu toe gemaakt zijn zullen niet genoeg zijn om dit doel te behalen. In 

de afgelopen periode is er gekozen voor omgekeerd inzamelen. Hierbij wordt PMD 

(plastic, metaal, drankverpakkingen) op bepaalde plekken thuis opgehaald en moet 

restafval naar een ondergrondse container worden gebracht. De VVD heeft zich verzet 

tegen deze manier van inzamelen omdat het zal leiden tot meer zwerfafval en het 

serviceniveau voor de inwoner omlaag gaat zonder dat daar een lagere afvalstoffen-

heffing tegenover staat. Uit onderzoek is gebleken dat de bruikbaarheid van PMD voor 

recycling aanzienlijk minder is dan verwacht. Wij willen een gedegen onderzoek naar 

benodigde (combinaties van) maatregelen om in 2030 afvalvrij te zijn. Pas als duidelijk 

is wat gedaan moet worden om dit doel te halen, gaan we acties ondernemen. Servi-

cegerichtheid en lage kosten voor onze inwoners en bedrijven staan hierbij voor de 

VVD voorop.  

De VVD is tegen heffing op basis van het aangeboden afvalgewicht. Invoering van deze 

zogenoemde DIFTAR leidt niet tot minder afval maar vergroot wel de kans van afval-

dumping in de natuur. 

De laatste jaren zien we dat met name in de zomer de regenbuien heviger worden. Dit 

vergt meer capaciteit van het riool. Daar waar nodig zal het riool daarop aangepast 

worden. Daarnaast helpt groen in de tuin voor een betere afwatering. Als gemeente 

willen we inwoners en bedrijven niet verplichten om hun tuinen en daken groener te 

maken, wel willen we ze informeren over de voordelen daarvan. De gemeente geeft 

met de uitvoering van ‘Green Deals’ het goede voorbeeld op het gebied van maat-

schappelijke verantwoord inkopen en het grondstoffenbeleid. Inzet op een circulaire 

economie is niet alleen duurzaam maar zal ook leiden tot lagere inkoopkosten.  

De groene omgeving van Hoogland-West. 
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Schoon, heel en veilig 

De publieke ruimte moeten we allemaal onderhouden. Geen afval op straat en elkaar 

aanspreken op onbehoorlijk gedrag. De publieke ruimte wordt vooral onderhouden 

door de gemeente en waar mogelijk in samenwerking met bewoners bij buurtinitia-

tieven voor groenonderhoud en -beplanting. De VVD is blij met dergelijke initiatieven 

uit de samenleving. 

Schoon, heel en veilig: dus zwerfvuil aanpakken. 

 

Losliggende tegels moeten snel worden hersteld en zwerfvuil, graffiti en andere ver-

ontreiniging van de openbare ruimte willen we zo snel mogelijk opgelost hebben. 

Daarnaast zetten we in op het voorkomen van deze vervuiling door meer handhaving. 

Bekende gebieden waar veel afval van fastfoodketens wordt achtergelaten zullen va-

ker worden gecontroleerd op tijdstippen waarvan vermoed wordt dat er afval ge-

dumpt wordt.  

 

Ruimtelijke ordening 

Alle Nederlandse gemeenten zullen in de aankomende periode te maken krijgen met 

de Omgevingswet, waarin regelgeving voor de ruimtelijke ontwikkeling wordt samen-

gevoegd en vereenvoudigd. Hoewel de inwerkingtreding van deze wet is uitgesteld tot 

1 januari 2021, blijft de uiteindelijke einddatum van deze transitie staan op 2029. De 

gemeente Amersfoort zal daarom onverminderd werk moeten maken van een soepele 

invoering van deze wet.  

 

 
 

Huisvesting 

Onderwijs is belangrijk voor de VVD omdat op school de basis gelegd wordt voor de 

toekomst. De gemeente gaat niet over de inhoud van de lessen maar wel over de 

schoolgebouwen. Een schoolgebouw moet in eerste instantie goed zijn voor de leer-

ling en de leraren, het moet een prettige omgeving zijn om te leren en het klimaat 

moet gezond zijn. De afgelopen jaren is er gewerkt aan de zogenoemde doordecen-

tralisatie, waarbij de zeggenschap over het investeren in schoolgebouwen is overge-

heveld van gemeente naar de scholen. De VVD ziet graag dat toegewerkt wordt naar 

het daadwerkelijk in één hand brengen van zowel investeringen als ook het beheer en 

exploitatie. Naar onze opvatting ontstaat er een positieve stimulans als scholen zelf de 

voordelen van lagere beheer- en energiekosten ervaren bij de investeringen die men 

in eigen school pleegt.  
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De komende periode wil de VVD met de schoolbesturen kijken naar alternatieven bin-

nen de doordecentralisatie overeenkomsten. Een van die alternatieven is om het ei-

gendom en onderhoud naar een derde partij over te hevelen en de gebouwen terug 

te leasen. Het werken met externe partijen die gespecialiseerd zijn in het bouwen en 

onderhouden van schoolgebouwen zal de kwaliteit en kosten ten goede komen. Daar-

naast kan onderzocht worden of concepten die elders worden toegepast, zoals 

DBFMO (Design-Build-Finance-Maintain-Operate) ook binnen het onderwijs succesvol 

toegepast kunnen worden. 

 

Jonge kinderen met een taalachterstand krijgen een VVE-indicatie (voor- en vroeg-

schoolse educatie). Hierbij krijgt het kind extra taallessen voordat het naar de lagere 

school gaat. In Amersfoort is het ook voor kinderen zonder VVE-indicatie mogelijk om 

hier gebruik van te maken. De VVD is van mening dat dit middel de taalvaardigheden 

van de kinderen die het nodig hebben maar in beperkte mate versterkt. Daarom willen 

wij hiermee stoppen, dit budget kan op andere wijze efficiënter worden ingezet.  

De gemeente verzorgt bijzonder vervoer voor kinderen naar verder weg gelegen scho-

len. Het grootste deel hiervan is voor kinderen met een beperking, maar ook een deel 

voor kinderen die uit geloofsovertuiging naar een school in een andere stad gaan. De 

VVD is voor de keuzevrijheid van ouders om een school te kiezen die past bij hun ge-

loofsovertuiging, echter zijn wij er tegen om de consequenties op de belastingbetaler 

af te wentelen. Wie een kind uit geloofsovertuiging op een school ver weg wil plaatsen 

zal zelf voor vervoer(skosten) moeten zorgen.  

 

Studeren 

Met de Hogeschool Utrecht (HU) en de SOMT University of Physiotherapy is Amers-

foort een stad met onderwijsinstellingen op HBO en universitair niveau. De aanwezige 

HBO en WO opleidingen willen we behouden. Verder is het voor de VVD van groot 

belang om deze instellingen de ruimte te geven zich verder te ontplooien. De ge-

meente zal nauwer moeten samenwerken met de onderwijsinstellingen om te zorgen 

voor een gebalanceerd studieaanbod. Om ook als stad aantrekkelijk voor studenten 

te zijn, is passende huisvesting met meer eenpersoonswoningen nodig.  

Met de aanpak van De Hoef kan een campus-achtig gebied ontstaan, in de directe 

nabijheid van de binnenstad en goed ontsloten met bus en trein. 

 

Hogeschool Utrecht en MBO Amersfoort.  
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De VVD zet zich de komende periode in voor: 

 

Economie 

 De gemeente denkt mee met de bedrijven met een “Ja, mits…” in plaats van een 

“Nee, tenzij…” instelling.  

 We streven ernaar om vergunningen voor bedrijven binnen 1 week te regelen.  

 Knellende regels en richtlijnen willen we verminderen zodat de ondernemer 

ruimte heeft om te ondernemen en te innoveren.  

 Blurring willen we toestaan mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan. 

 

Meedoen 

 Werken moet lonen, daarom moeten we zorgen dat mensen die meer gaan wer-

ken ook netto meer overhouden, ondanks het wegvallen van subsidies en toesla-

gen.  

 Bij omscholing kijken we niet alleen naar wat iemand kan en wil maar ook naar 

wat de markt aan arbeidskrachten vraagt.  

 Asielzoekers moeten zo snel mogelijk de taal leren, zonder dat hiermee hun aan-

vraag al wordt goedgekeurd.  

 We gaan trajecten ontwikkelen om statushouders bij- of om te scholen naar Ne-

derlandse standaarden.  

 

Duurzaamheid en Innovatie 

 Regelgeving rond duurzaamheid die innovatie in de weg staat gaan we waar mo-

gelijk versoepelen.  

 We willen de weg vrij maken om in Amersfoort een waterstofstation te openen.  

 We gaan emissieloos bevoorraden van winkels stimuleren door mee te werken 

aan pilots zoals ‘Mobility as a Service’ en de toepassing van ‘Smart City’ technolo-

gie.  

 Amersfoort moet de stad worden waar innovaties worden getest.  

 Opwekking van energie in de stad doen we alleen als dat niet leidt tot ongewenste 

horizonvervuiling of geluidsoverlast.  

 We gaan deelnemen in windmolenparken op zee om de energiebehoefte van 

Amersfoort CO2-neutraal te krijgen.  

 Met energiemaatschappijen en netbeheerders gaan we in gesprek om de 

warmte-koudeopslag per straat of blok te organiseren.  

 Voor nieuwe woningen in de stad kiezen we liever voor hoogbouw dan bouwen 

op locaties die nu groen zijn.  

 Om in 2030 alle afval te recyclen kiezen we voor een gedegen onderzoek naar de 

optimale combinatie van maatregelen voordat we doorgaan met het uitrollen van 

individuele maatregelen.  

 Bij de inzameling van afval staan servicegerichtheid en lage kosten voor de inwo-

ners voorop.  

 

Onze omgeving 

 De VVD streeft naar een schone en goed onderhouden openbare ruimte en gaat 

werk maken van losliggende stoeptegels en ander achterstallig onderhoud.  

 De publieke ruimte houden we netjes als gemeente in samenwerking met inwo-

ners in buurtinitiatieven.  

 Om zwerfafval tegen te gaan zetten we in op handhaving, onder andere nabij fast-

foodketens.  

 

Scholen en Scholing 

 Alternatieven binnen de doordecentralisatie van het eigendom van schoolgebou-

wen onderzoeken waaronder “Design Build Finance Maintain and Operate” con-

cepten.  

 Stoppen met het financieren van VVE voor kinderen zonder VVE indicatie.  

 Stoppen met het financieren van schoolvervoer voor kinderen die uit geloofsover-

tuiging naar een school ver weg gaan.   
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Van oudsher is de VVD de partij die staat voor een degelijk en solide financieel beleid. 

Met een overheid die doet wat ze moet doen: mensen die het niet op eigen kracht 

redden ondersteunen, maar vooral burgers de ruimte geven om hun leven financieel 

zelf in te richten. Bij de VVD geen geldinfuus maar zo veel mogelijk op eigen benen 

staan.  

 

De VVD staat voor een kleinere overheid, als middel om ruimte te geven aan de zelf-

ontplooiing van het individu. Dat betekent ook zuinig omgaan met de ‘Portemonnee 

van de Ander’. Wij zijn sterk tegen inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau. Met een 

gemeente die zich vooral concentreert op de kerntaken kunnen de lasten voor onder-

nemers en inwoners laag blijven. Overschotten in de gemeentebegroting dienen niet 

‘verjubeld’ te worden maar gaan wat ons betreft terug naar de burgers en bedrijven.  

 

Met het herstel van de economie heeft de VVD een eerste stap gezet. We pleiten ook 

voor de aankomende periode voor een beperking van de (woon)lasten. Voor bedrijven 

dienen de administratieve lasten tot een minimum beperkt te worden, waardoor het 

vestigingsklimaat wordt bevorderd. Een eerder opgelegde OZB-verhoging voor bedrij-

ven en inwoners willen we structureel terugdraaien. 

 

 
 

Een digitale overheid 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft 

prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de 

bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan of kan de kosten 

beperken.  

 

Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag 

open is. Zo kun je de zaken regelen, wanneer het jou uitkomt. We vinden het normaal 

dat de gemeente telefonisch goed en makkelijk bereikbaar is en dat ze er alles aan 

doet om haar inwoners adequaat te helpen. De gemeente is er voor jou, niet an-

dersom. We willen dat het gemeentehuis bij voorkeur ook buiten kantooruren te be-

reiken is voor zaken die niet digitaal geregeld kunnen worden. Een afspraak thuis moet 

ook mogelijk zijn.  

 

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt al meer gebruik 

van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over bijvoorbeeld subsidies online 

toegankelijk te maken (zogeheten open data). De gemeente spant zich in voor een 

veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belas-

tingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die 

van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.  

 

Privacy 

De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT-systemen bij de tijd zijn, dat per-

soonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd wordt. Privacy is immers 
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een groot goed. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale crimi-

naliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te bestraffen. De gemeente commu-

niceert helder en begrijpelijk, ook bij vervelende boodschappen zoals bijvoorbeeld 

meldingen rondom datalekken. 

 

 
Het bestuur staat ten dienste van de gemeente en geeft leiding aan de uitdagingen die 

op Amersfoort afkomen, zonder opsmuk en midden in de maatschappij. De VVD sti-

muleert dat bewoners vanuit betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid zaken op-

pakken zonder direct bij de overheid aan te kloppen. We willen burgerinitiatieven 

laagdrempelig houden, echter is het (gezamenlijk) oppakken van een taak niet vrijblij-

vend. Daarom willen we simpele kaders ontwikkelen voor burgerinitiatieven om snel 

tot heldere afspraken te kunnen komen.  

 

De overheid is er voor de inwoner en niet andersom. Wij willen inwoners betrekken 

bij hun wijk en hun straat. We informeren de inwoners actief over besluiten die geno-

men worden. Burgerparticipatie gaat voor ons verder dan de gebruikelijke groep in-

sprekers, we zouden een goede doorsnede van de stad willen betrekken. Hierbij moet 

duidelijk zijn dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad blijft.  

 

Als regiogemeente heeft Amersfoort de verantwoordelijkheid voor verschillende regi-

onale taken. Een goede samenwerking met de regio is hierbij belangrijk: een sterke 

regio betekent een sterke stad. Ook de relatie met de provincie is belangrijk voor 

grensoverschrijdende onderwerpen zoals woningbouw, retail, kantorenmarkt, ver-

voer en de omgevingsvisie. Daar waar provinciale en gemeentelijke ambities tegen-

strijdig zijn willen we samen met de provincie op zoek gaan naar oplossingen om de 

ambities van Amersfoort waar te maken.  

 
 

De VVD zet zich de komende periode in voor: 

 

Financiën en belastingen 

 Overschotten gaan terug naar de belastingbetaler.  

 De geplande OZB verhoging voor bedrijven en inwoners willen we structureel te-

rugdraaien.  

 

Rol van de overheid 

 De gemeente gaat nog meer diensten online aanbieden, het digitale loket is 24 

uur per dag, 7 dagen in de week open.  

 Inwoners moeten ook buiten kantooruren en buiten het stadhuis zaken kunnen 

regelen met de gemeente.  

 Privacy staat hoog in het vaandel, we gaan zorgvuldig om met gegevens van in-

woners.  

 

Algemeen bestuur 

 Voor burgerinitiatieven gaan we kaders opzetten om met heldere afspraken de 

rechten en plichten rondom deze activiteiten vast te leggen.  

 De gemeente Amersfoort zet zich in voor een sterke regio en gaat actief met de 

provincie in gesprek over gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen.  
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De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de 

ruimte krijgen. De ruimte om iets bijzonders te maken van hun leven. Om het leven 

niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven. De VVD kiest niet 

voor de middelmaat. We kiezen wel voor de hardwerkende Nederlander die vorm en 

inhoud geeft aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen, leraren, politieagenten en 

zorgverleners. Vóór wie het lef heeft een eigen bedrijf te beginnen en innovatie naar 

de markt te brengen. De VVD strijdt voor goed onderwijs. We willen niet dat mensen 

afhankelijk zijn van de overheid maar helpen hen wel om op eigen benen te staan.  

De VVD wil er zijn voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken.  

 

Als liberale partij kijkt de VVD vanuit bepaalde waarden naar de maatschappij: vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardig-

heid. Deze vijf elementen vormen onlosmakelijk de basis waar de VVD voor staat. Vrij-

heid voor ieder mens om zich te kunnen ontplooien en te worden wie je wilt worden, 

zonder belemmerende overheid. Naast die vrijheid is iedereen verantwoordelijk voor 

het eigen doen en laten. Bij verdraagzaamheid zit de individuele vrijheid die van een 

ander niet in de weg. Wie zichzelf (tijdelijk) niet kan redden krijgt een steuntje in de 

rug. Sociale rechtvaardigheid geeft iedereen gelijke kansen bij de ontwikkeling en be-

nutting van talent. Kortom: geen afkomst die knelt maar een toekomst die telt. Daarbij 

past geen achterstelling op grond van geestelijke overtuiging, geaardheid, huidskleur, 

nationaliteit, geslacht, maatschappelijke positie of anderszins.  

 

Dit verkiezingsprogramma geeft jou een beeld van de plannen die wij hebben en de 

keuzes die wij maken voor de aankomende periode in deze gemeente. Als onze keuzes 

ook jouw keuzes zijn, stem dan op 21 maart 2018: VVD. 

 

Facebook : facebook.com/VVDAmersfoort/ 

Twitter : @VVDAmersfoort 

Website : eemland.vvd.nl 

  



 

 

 

 


