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Met deze nieuwsbrief houdt de gemeente Amersfoort u voortaan op de hoogte van het 
project Westelijke ontsluiting. De Westelijke ontsluiting is het tracé dat parallel loopt 
aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door. 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het gemeenteraadsbesluit over de 
Westelijke ontsluiting en gesprekken met bewoners, organisaties en bedrijven langs 
het tracé. 

 
Afgelopen november heeft de gemeente u per e-mail geïnformeerd over het voorstel van 
het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om 67,1 miljoen 
beschikbaar te maken voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad op 17 december jl. besloten het investeringskrediet beschikbaar te stellen. 
Nu de benodigde financiën rond zijn, kan het gekozen tracé verder worden uitgewerkt in 
een ontwerpbestemmingsplan. 
  
De afgelopen weken zijn er drie bijeenkomsten geweest over verschillende stukken van het 
tracé met bewoners, organisaties en bedrijven die direct aan de weg of in de directe 
omgeving van de weg wonen en betrokken belangenverenigingen. Te weten over de 
Barchman Wuytierslaan Noord, Aletta Jacobslaan en de fietsbrug. Ook zijn er gesprekken 
gevoerd met bedrijven of bewoners langs het tracé. In deze gesprekken zijn de wensen van 
de bewoners, bedrijven en belangenverenigingen geïnventariseerd. In januari zijn er weer 
drie bijeenkomsten over dezelfde stukken van het tracé waarin aangepaste tekeningen 
worden besproken. Hierin worden zoveel mogelijk wensen verwerkt. De gemeente zal een 
onderbouwing geven wanneer wensen niet overgenomen kunnen worden.  
  
Voor de inrichting van de Daam Fockemalaan hoeft het bestemmingsplan niet te worden 
aangepast. De bijeenkomsten over de inrichting van de Daam Fockemalaan volgen begin 
volgend jaar, maar deze zijn nog niet gepland. 
 
Uiterlijk in april 2014 is de definitieve technische uitwerking klaar. Deze uitwerking wordt 
samen met de resultaten van de overleggen (met bewoners en bedrijven langs het tracé) 
die hebben plaatsgevonden, en het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Daarna zal het ontwerpbestemmingsplan vanaf mei 2014 ter inzage liggen en 
naar verwachting in september 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden 
aangeboden. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2015 begonnen worden met de 
werkvoorbereiding. 
  

Verzendlijst nieuwsbrief 
U heeft zich de afgelopen jaren bij één van de informatiebijeenkomsten over de 
Westelijke ontsluiting aangemeld om via e-mail op de hoogte gehouden te worden over de 
ontwikkelingen rondom het project. Dat doet de gemeente vanaf nu met deze nieuwsbrief. 
In deze mail informeren wij u over de meest actuele stand van zaken.  
 
 
 



Als u geen nieuwsbrief over de Westelijke ontsluiting meer wenst te ontvangen, dan kunt u 
dat per mail aangeven op SI.Koster@amersfoort.nl en wordt uw mailadres van de 
verzendlijst gehaald. 

 
Contactgegevens 
Met vragen over het project Westelijke ontsluiting kunt u contact opnemen met 
projectleider Heino Abrahams, e-mail HN.Abrahams@amersfoort.nl of telefoon 
033 469 4245, of projectleider Anton van der Beek, e-mail AD.vanderbeek@amersfoort.nl 
of telefoon 033 469 5175. 
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