Amersfoort, 17 september 2015
Betreft Uitnodiging planvorming herinrichting openbare ruimte plein Zonnehof
Datum

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief nodigen we u als betrokken eigenaar/ bewoner/ gebruiker van harte uit om uw wensen en ideeën over de herinrichting van het plein Zonnehof en over de ontwikkeling van het direct
omliggende gebied kenbaar te maken. Er doet zich op dit moment namelijk een unieke kans voor om
‘het Zonnehofgebied’ voor alle betrokkenen, maar ook voor de stad, aantrekkelijker te maken. Wij,
het Burger Initiatief Zonnehof (het BIZ!), betrekken u graag bij het maken van de plannen hiervoor.
Sinds 2013 vraagt het BIZ! aandacht voor het plein Zonnehof. Het plein is verrommeld, wordt door auto’s
gedomineerd en functioneert eigenlijk niet meer als plein, maar vooral als parkeerplaats. Veel Amersfoorters betreuren dit. Het plein ligt vlak bij de binnenstad en zou heel goed kunnen dienen als klein
stadspark, zowel voor directe aanwonenden als voor andere burgers van de stad. De gemeente Amersfoort deelt die opvatting en heeft het BIZ! verzocht de plannen in overleg met de betrokken eigenaren,
bewoners en gebruikers in het gebied uit te werken. Dat zal gebeuren in de periode september – december 2015. Bijzonder is dat de provincie Utrecht deze ontwikkeling toejuicht en bereid is een financiële
bijdrage te leveren.
Het is de wens van het BIZ! en de gemeente om het plein te vergroenen en verkeersluw te maken, zodat
het meer verblijfskwaliteit krijgt. De gemeenteraad stelt een aantal voorwaarden aan deze ontwikkeling. Deze voorwaarden kunt u vinden in de ‘kaderstellende notitie’. Deze notitie kunt u downloaden via
http://bizamersfoort.nl. Als het plan eind dit jaar aan het college wordt gepresenteerd, neemt de gemeente in het eerste kwartaal van 2016 een besluit over de uitvoering ervan. De aanleg kan dan in de
tweede helft van 2016 plaatsvinden.
Zeer recent is landschapsarchitectenbureau G84 (www.G84.nl), gevestigd aan de Zonnehof, gevraagd om
het inrichtings- en beheerplan te maken. De gemeente en het BIZ! hechten er waarde aan om bij het
opstellen van het plan optimaal gebruik te maken van de inbreng, wensen en ideeën van de eigenaren,
bewoners en gebruikers van het plein Zonnehof. Ook plannen in de directe omgeving van het plein, die
kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het gebied, kunnen de komende maanden in
het proces betrokken worden.
De Regie (www.deregie.nl) verzorgt in opdracht van het BIZ! tijdens de planvorming de communicatie
met de betrokkenen. Om optimaal van de inbreng en de wensen en ideeën van betrokkenen gebruik te
maken, organiseren wij onder meer twee bijeenkomsten:

•

Hebt u wensen of ideeën of wilt u de komende maanden actief meedenken en/of op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Ga dan s.v.p. naar het onderstaande internetadres en beantwoordt de vragen in het webformulier. Graag ontvangen wij het door u ingevulde formulier uiterlijk op 1 oktober as.

Het formulier vindt u op http://goo.gl/forms/XFRN8X1UvX
•

Op woensdag 4 november a.s. vindt de eerste presentatie van het ontwerp voor de herinrichting
van het Zonnehofgebied aan alle betrokken eigenaren, bewoners en gebruikers plaats. Dat gebeurt in
het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8. Wij nodigen u van harte uit om deze presentatie bij te komen
wonen. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Tijdens deze avond reageert het BIZ! op de door
u ingebrachte wensen en ideeën. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen en
discussie. Via bovengenoemd webformulier kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden.

•

Op dinsdag 1 december a.s. vindt de tweede presentatie van het ontwerp plaats. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De opzet van de avond is verder identiek aan die van de eerste avond. Ook voor deze bijeenkomst kunt u zich alvast via het webformulier aanmelden.

Noteer s.v.p. de twee bijeenkomsten op 4 november en 1 december a.s. vast in uw agenda. U ontvangt hiervoor namelijk geen tweede uitnodiging of herinnering meer.
•

Het BIZ! hoopt het inrichtings- en beheersplan eind 2015 af te ronden. Daarbij zal zoveel mogelijk
gebruik worden gemaakt van uw input. Direct na de afronding van het inrichtings- en beheerplan zal
het plan door het BIZ! op http://bizamersfoort.nl worden gepubliceerd. Voordat het plan ter vaststelling aan de gemeente wordt aangeboden, stellen wij u daarvan op de hoogte en nodigen wij u uit
om het resultaat te bekijken en online uw individuele eindoordeel te geven. Bij de vaststelling van
het plan – naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 -laat de gemeente dit eindoordeel meewegen. Bij het aanbieden van het plan moet het BIZ! verantwoording naar de gemeente afleggen wat
er met de input van betrokkenen gedaan is.

Wilt u tegen het eind van dit jaar een uitnodiging ontvangen om uw eindoordeel te geven? Geeft u
dit dan s.v.p. aan via het eerder genoemde webformulier (de link naar dit formulier treft u in deze
brief aan).
Wij zien uit naar een plezierige samenwerking en hopen dat we in gezamenlijkheid slagen om het plein
Zonnehof en het omliggende gebied op een goede manier voor te bereiden op een nieuwe, passende en
waardevolle toekomst.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of informatie wensen, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Marcel Kastein van De Regie BV (telefoon 020-6893664).

de digitale versie van deze brief kunt u vanaf 18 september 2015 ook terugvinden op http://bizamersfoort.nl.

