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Onderwerp 
Uitnodiging  

Ons kenmerk 
 
 
Datum 
 

 
Beste bewoner, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor een online bewonersbijeenkomst over de toekomst van de Noordewierweg.  
De bijeenkomst is op donderdag 27 mei 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Net als de eerste bijeenkomst op 2 februari is 
de bijeenkomst online, vanwege de coronamaatregelen. U kunt deelnemen via de link op onze website 
www.amersfoort.nl/noordewierweg.  
 
Doel en programma 
Tijdens deze tweede bijeenkomst laten wij u de eerste ideeën zien voor de toekomstige inrichting van de 
Noordewierweg. De weg moet veiliger, groener en aantrekkelijker worden. Ontwerpbureau Goudappel heeft 
daarvoor een concept schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is in samenspraak met de bewonerswerkgroep 
Noordewierweg Verbindt en andere bewoners opgesteld tijdens verschillende workshops. De gemeente en de 
werkgroep laten u op 27 mei graag zien wat de workshops hebben opgeleverd. Natuurlijk is er tijdens de 
bijeenkomst ruimte voor uw mening over het schetsontwerp; wij zijn daar erg benieuwd naar.  
Dus praat u mee op 27 mei? U bent van harte welkom. 
 
Programma 

- 19.30 start 
- Inleiding door Werkgroep Noordewierweg Verbindt 
- Presentatie Goudappel 

o Verwerking resultaten bewonersavond 2 februari en ontwerp workshops maart-mei 
o Toelichting concept schetsontwerp 

- Gesprek aan de hand van uw reactie op het concept schetsontwerp 
- Hoe gaan we verder? 
- 21.00 uur einde 

 
Vervolg na 27 mei 
Na de bijeenkomst staat het concept schetsontwerp nog twee weken op www.amersfoort.nl/noordewierweg.  
U kunt dan online uw reactie geven tot uiterlijk 10 juni 2021. Wilt u het schetsontwerp liever op papier bekijken of 
wilt u een persoonlijke toelichting door de werkgroep Noordewierweg Verbindt? Mail dan uw contactgegevens naar 

mailto:noordewierweg@amersfoort.nl
http://www.amersfoort.nl/noordewierweg
http://www.amersfoort.nl/noordewierweg


 
Volgvel Gemeente Amersfoort 
1   

 

noordewierweg@soesterkwartier.nl of bel 06 3419 9366. De werkgroep neemt dan contact met u op voor het 
maken van een afspraak, passend bij de huidige coronamaatregelen.  
 
Na 10 juni gaan we met de ingekomen reacties aan de slag. We gebruiken de zomer om een definitief schetsontwerp 
te maken. Dat schetsontwerp en de bijbehorende kostenraming leggen we in het najaar voor aan de gemeenteraad. 
Beslist de raad positief over ons voorstel? Dan kunnen we een definitief ontwerp voor de herinrichting maken. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over de bewonersbijeenkomst van 27 mei of over deze brief? Stuur een bericht of bel met assistent 
projectmanager Miranda Geurtsen via noordewierweg@amersfoort.nl of telefoonnummer 14 033.  
 
Ik ben verhinderd op 27 mei. Hoe kan ik reageren? 
Enkele dagen na 27 mei kunt u de beelden van de online bijeenkomst integraal bekijken op 
www.amersfoort.nl/noordewierweg en leest u hoe u vervolgens kunt reageren.  
 
Wij kijken uit naar uw bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Werkgroep Noordewierweg Verbindt, Bets Beltman 
Namens burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
 
 
 
 
 
J. Boelhouwers  
Afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herinrichting Noordewierweg 
Als de centrale ontsluitingsweg met winkels en maatschappelijke voorzieningen is de Noordewierweg de levensader van het 
Soesterkwartier. Maar de Noordewierweg oogt onoverzichtelijk, rommelig en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is hij meer een 
barrière dan een ontmoetingsplek in de buurt. Daarom wil de gemeente Amersfoort de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en 
met de kruising Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor zijn bewoners, ondernemers en bezoekers. 
Samen met de buurt -vertegenwoordigd door de werkgroep Noordewierweg Verbindt- werkt de gemeente in 2021 aan een ontwerp dat in 
2022 moet worden uitgevoerd. 
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