Agenda na de Pauze
WONINGBOUW EN LEEFOMGEVING IN AMERSFOORT
Ons lid Peter de Langen heeft een stuk geschreven over woningbouw in Amersfoort.
Dit heeft hij gedaan op verzoek van het bestuur om de discussie te voeden over dit
belangrijke onderwerp binnen onze stad en regio. Het stuk borduurt verder op een
stuk dat ons lid Raphael Smit eerder heeft geschreven en dat aanleiding is geweest
om een eerste verkenning tijdens de AAV van 12 oktober 2017 te bespreken (
https://amersfoort.d66.nl/publicaties/verslag-aav-12-oktober-2017/ ) .
Als lid tref je naast de inzichten van Peter de Langen en Raphael Smit, ook nog een
aantal andere relevante stukken aan om je voor te bereiden op deze discussie
tijdens de AAV van 15 februari 2018.
Daarnaast kun je klikken op een aantal Thumbnails om bij artikelen en een zeer
interessante TV-uitzending van Buitenhof te komen. In dit programma komen
verschillende inzichten over de toekomst van woningbouw in de stad ter sprake.
Wethouders, deskundigen en kanteldenkers geven je onverwachte inzichten.
Na de pauze starten we met drie stellingen in beeld.
Drie stellingen:
1. Hoogbouw (hoger dan 5-7 etages) moet mogelijk worden buiten de historische
binnenstad en niet in Hooglanderveen en Hoogland
2. Uitbreiding van Amersfoort met een nieuwe woonwijk VathorstWest/Bovenduist niet doen want dit gaat ten koste van natuurgebied. Ook niet
doen als uit risico analyse (financieel en maatschappelijke kosten/baten
analyse) blijkt dat bouwen in dit gebied beheersbaar is.
3. Inbreiding van woningen binnen de bestaande contouren van de stad leidt tot
verdichting en dus tot problemen (bijvoorbeeld minder groen, minder
welbehagen, minder mogelijkheden tot opvang en afvoer van regenwater,
meer bereikbaarheidsprobemen). Daarom rem zetten op inbreiding.
- Waar sta je ? o.l.v. Rik van Wijk (10 minuten)
- Discussie n.a.v. deze stellingen o.l.v. Martin Fröberg (35 minuten). Iedere
spreker maximaal 1 minuut voor haar/zijn bijdrage/reactie
- Waar sta je nu, gehoord hebbend alle inzichten van de verschillende leden
van de afdeling ? o.l.v. Rik van Wijk
- Borrel

