
Dank u voorzitter. 

De Algemene Beschouwingen bereid ik voor in een duurzaam vervoersmiddel; 
namelijk in de trein naar Brussel. De Europese hoofdstad waar op dit 
moment grote tegenstellingen worden besproken, zoals de Brexit en de 
vluchtelingenopvang. Tegenstellingen die groot zijn en het de vraag is of er 
een oplossing mogelijk is. Met de trein naar Brussel kom je onderweg 
verschillende stations tegen; je bent snel in de Europese hoofdstad vanuit 
Amersfoort.  

Een snelle trein die veel stations heeft gepasseerd, zo is het afgelopen 
maanden ook gegaan in de Amersfoortse politiek. Met als eerste stop 21 
maart, een spannende verkiezingsuitslag, waar D66 de grootste partij is 
geworden.  

De trein is vervolgens stevig gaan doorrijden met als volgende station 19 
juni, waar het coalitieakkoord gepresenteerd is, net als het nieuwe college.  

En wat is er veel gebeurd de afgelopen tijd, de duurzame trein is op echt op 
stoom: 

- Begonnen met het planten van 4000 bomen 

- Begonnen met een autoluwe binnenstad  

- Begonnen met de herontwikkeling van het stationsgebied  

De volgende halte zijn we vandaag aangekomen, voorzitter, namelijk 30 
oktober: de eerste begroting van dit nieuwe college. D66 is zeer te spreken 
over deze begroting.   

- De lasten worden alleen verhoogd met de inflatie 

- Geld voor gasloze woningen 

- Structureel geld voor sport, wat we ook zien als een goede maatregel 
in het kader van preventie. 

Maar, voorzitter, een duurzame trein heeft weleens vertraging. En dan is er 
een belangrijk onderwerp waar vaart op moeten worden gemaakt: 
Woningbouw.  Sommige partijen willen 

- Niet in het groen bouwen 

- Niet in de hoogte bouwen 

- Niet in de dorpskernen bouwen 

Maar het woningtekort is een groot probleem. En dat vraagt om lef van de 
politiek. D66 wil werk maken van veel meer betaalbare woningen. En 
hoogbouw is een van oplossingen. D66 gaat liever de hoogte in, dan bouwen 



in het groen. Daarom hebben wij een motie samen met GL ingediend om hier 
snel werk van te maken. Het is voor D66 niet uit te leggen dat er weinig 
betaalbare woningen in Amersfoort te krijgen zijn. Amersfoort is namelijk 
een plek voor iedereen, 

- Ongeacht leeftijd 

- Ongeacht geaardheid 

- Ongeacht sekse 

Iedereen doet er toe! Amersfoort is een plek van ons allemaal.  

Maar deze algemene beschouwingen is ook het begin om naar voren te kijken 
naar het komende jaar. En dan zijn er heel wat stations die we moeten gaan 
passeren. Het ideaal van D66 is dat we in 2019 hebben besloten over een 
nieuw stadhuis. Wij wachten met spanning op het collegevoorstel. D66 vindt 
het van groot belang dat er een stadhuis is dat werkbaar is voor alle 
medewerkers. Als het aan D66 ligt wordt het een huis voor de stad. Een 
stadhuis dat: 

- Toegankelijk is  

- Innovatief is 

- Energieneutraal is 

Als D66 zien wij nieuwbouw dan ook als een serieuze optie.   

Wat betreft de culturele basisinstellingen, ziet D66 ook de noodzaak om de 
komende jaren te versterken. Zo hebben wij een amendement ingediend 
waarin we de Flint en de Lieve Vrouw structureel willen versterken. Maar 
ook het versterken van de huisvesting. We moeten gaan nadenken hoe we de 
culturele instellingen kunnen verstevigen, zodat ze zelfstandig kunnen gaan 
bloeien de komende jaren. Dit is ook opgenomen in de cultuurvisie en ook 
hier moet als het aan D66 ligt voortvarend mee aan de slag worden gegaan in 
2019. 

Tijdens het vorige college, waar D66 deel van uit maakte, is er een goede 
start gemaakt met het beginnen van Amersfoort als co2 neutrale stad in 
2030. We zien uit naar de samenwerking met alle fracties voor een 
duurzaamheidsakkoord. Maar verwachten van het college ook dat ze tempo 
maakt met het verduurzamen van Amersfoort door onder andere: 

- Te starten met ‘Meer elektrische zelf opwekking door Windmolens en 
zonnepanelen’ 

- Te starten met duurzaam inkoopbeleid van de gemeente Amersfoort 

- Te starten met de bouw van een waterstoftankstation 



Voorzitter, en dan nog iets unieks. Koningsdag. Een tocht door de stad waar 
we ons als Amersfoort zowel nationaal als internationaal op de kaart kunnen 
zetten. Een evenement waar we als D66 blij mee zijn dat er budget is 
gevonden in de begroting. Of mag ik het ook een festival noemen? Wij zien in 
ieder geval positieve energie ontstaan in de stad. We hebben zelf ook zitten 
nadenken over wat de Koning en de familie toch echt moeten hebben gezien 
in Amersfoort. U verbaast zich vast niet dat vanuit de D66-fractie de 
volgende suggesties zijn komen. Wat te denken dat de koning door 
Hooglanderveen gaat, vervolgens langs de nieuwe coffeeshop op de 
Snouckaertlaan en eindigt bij Elisabeth Groen. Want Elisabeth Groen staat 
voor D66 als een uniek project. Een project zoals er meer moeten komen. 
Voor D66 is belangrijk om iedereen mee te laten doen. Wij zullen dan ook 
blijven zoeken naar innovatieve ideeën zoals het project De Blauwe Paraplu. 
Een project waar mensen in de bijstand zelf kunnen gaan ondernemen. Want 
een Leven Lang Leren, daar geloven wij in als onderwijspartij. De aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt willen wij extra aandacht voor vragen. We hebben 
daar een motie op ingediend. D66 is namelijk blij dat er drie miljoen euro is 
vrijgemaakt de komende jaren voor onderwijs en economie. En dat hebben 
we hard nodig. Een werkklimaat vraagt ook in economische goede tijden 
aandacht van de politiek. We zullen daar de komende tijd ook als D66 mee 
aan de slag gaan. 

Ik sluit af voorzitter. Ik begon met de treinreis naar Brussel, onze Europese 
hoofdstad, waar onderwerpen en tegenstelling zijn, waar weinig voortgang 
wordt geboekt. Waar ze er nog niet zijn uitkomen. Dit terwijl er in 
Amersfoort juist verschillen worden overbrugd. We luisteren en werken als 
D66 graag samen met de niet-coalitiepartijen. Wij zien de constructieve 
houding van verschillende partijen in deze periode. Het steunen van het 
coalitieakkoord door het CDA en DENK heeft laten zien dat veel kunnen 
bereiken met elkaar. En er liggen ook verschillende moties van de niet-
coalitie die wij zullen steunen. Toch hebben wij als coalitiepartij ook een 
verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor het besturen van de 
stad wat beslissingen vraagt waar niet iedereen blij van wordt. Dit is nou 
eenmaal onderdeel van besturen. Wel zullen we altijd blijven inzetten op de 
dialoog en transparantie in de keuzes die worden gemaakt, hier in de raad 
als wel in de stad. 

Voorzitter, met de begroting van 2019-2022 waar we het college en speciaal 
de wethouder financiën voor willen bedanken, kan D66 akkoord gaan.  

En dan nu Samen aan de slag! Met: 

- Goed Werk 

- Goed Klimaat 



- Goed Onderwijs  

  


