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Geachte heer, mevrouw, 

 

In deze brief informeren wij u over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 

november 2015, over het ontwerpbesluit ‘Onttrekking doorsteek tussen Amersfoortsestraat 6 en 10 aan het 

openbaar verkeer’. Dit besluit ligt vanaf 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 ter inzage. 

 

Waarom dit besluit? 
Van oudsher is er een rechtstreekse doorsteek (verbindingsweg) vanaf de Amersfoortsestraat naar het 

aangrenzende gebied. Uw bedrijf of woning ligt in dit gebied. Onlangs is de nieuwe Energieweg geopend 

en is de Amersfoortsestraat aangepast. Daarbij is het (brom)fietspad aan de overzijde opgeheven. Het 

huidige (brom)fietspad is nu tweerichtingsverkeer geworden. Hierdoor en ook door de verkeersonveilige 

situaties die nu al ontstaan, vinden wij de huidige doorsteek niet langer gewenst. Het opheffen van de 

doorsteek zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid op de Amersfoortsestraat en de daarlangs 

gelegen (brom)fietsroute. Uw woning en/of bedrijf is goed en veilig bereikbaar vanaf de Nijkerkerstraat.   
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Procedure 
Het ontwerpbesluit leggen we ter inzage. U heeft de gelegenheid een zienswijze (=reactie) in te dienen.  

Van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 ligt dit ontwerpbesluit ‘Onttrekking doorsteek tussen 

Amersfoortsestraat 6 en 10 aan het openbaar verkeer’ ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 

Stadhuisplein 1. 

Gedurende deze periode kunt u uw schriftelijke zienswijze over het ontwerp wegonttrekkingsbesluit 

kenbaar maken aan de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van 

Amersfoort, ter attentie van de heer S. de Jong, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik 

maken, dan kunt u contact opnemen met de heer S. de Jong via telefoonnummer (033) 469 46 42. 

U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen. 

 

Vervolg 
De gemeenteraad neemt een definitief besluit over het onttrekken van de doorsteek aan het openbaar 

verkeer, op basis van het ontwerponttrekkingsbesluit en de eventueel ontvangen zienswijzen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

namens dezen, 

 

 

 

R. Limburg 

afdelingsmanager Programma’s en Projecten 

 

  

 


