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Amersfoort, 8 november 2022  

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (1691830) 

 

 
De raad van de gemeente Amersfoort  
 
overwegende dat: 
a. Het Soesterkwartier door de gemeentepolitiek is toegezegd dat de onveilige Noordewierweg 

wordt aangepakt en dat daar voldoende budget voor gezocht wordt; 
b. De gemeenteraad daarom heeft besloten dat er voldoende geld gevonden moet worden om dit 

project te gaan starten; 
c. Er geld voor de wijk is voor de herinrichting van de wijk, dit geld moet uiterlijk 2025 worden 

uitgegeven. De wijk wil graag de nieuwe Noordewierweg dan hebben liggen zodat er gekeken 
wordt of dat geld kan worden besteed om bijvoorbeeld de straat te verfraaien.  

 
concluderende dat: 
d. Het nu de hoogste tijd is om te tonen dat de wijk werkelijk serieus wordt genomen; 
e. Er op een zo kort mogelijke termijn begonnen moet worden de aanpak  van deze  onveilige, niet 

duurzame en sociaal onvriendelijke weg; 
f. Uit de beantwoording van de feitelijke vragen bij de begroting blijkt dat de kosten voor dit project 

zijn opgelopen tot 7,6 miljoen, waarvan 5,23 miljoen nog niet gedekt is; 
g. In de begroting een bedrag is opgenomen van 11,7 miljoen voor meerdere projecten: 

Noordewierweg, maar ook uitvoering Fietsplan, verbeteren fietsverbindingen en herinrichting 
Stationsplein; 

h. Het college in het debat van 1 november 2022 optimistisch van toon was over het vinden van 
voldoende budget voor de Noordewierweg; 

 
draagt het college op: 
1. 7,6 miljoen euro te labelen voor de Noordewierweg in de begroting. 
2. Direct de noodzakelijk acties in gang te zetten zodat de werkzaamheden in 2023 kunnen starten 

zodat de nieuwe, veilige weg snel klaar is. 
3. De gemeenteraad en bewoners voor 31 december 2022 een tijdspad te sturen met antwoord op 

de vraag wanneer een aannemer het project toegewezen krijgt en wanneer er gestart wordt 
met het aanpakken van de Noordewierweg. 

4. Een plan te maken hoe bij kostenstijgingen voorkomen wordt dat het project stil komt te liggen 
en hoe het werk door kan gaan, en dat te bespreken met betrokken inwoners en de raad. 
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