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Programma

18.45 uur Inloop

19.00 uur Welkom door wethouder Janssen

19.10 uur

Presentaties (plenair):
- Proces van de Meedenkgroep 
- Proces Sportclubs
- Resultaten verkeersonderzoeken
- Voorlopig ontwerp: Nieuw Sportpark en openbaar gebied
- Stand van zaken woongebouw de Alliantie

20.00 uur Vervolgproces

20.10 uur
Einde plenaire deel: 
- Medewerkers van de Alliantie en de gemeente staan u 

graag aan tafel te woord voor uw vragen of opmerkingen. 

21.00 Einde van de avond



Algemene bevindingen

- 3 bijeenkomsten

- Circa 10 bewoners per keer

- Ieder op eigen titel

- Constructieve gesprekken

- Deel van de meningen overlapt, 

maar ook verschillen van 

standpunt

Meedenkgroep



Een aantal ideeën is 

meegenomen in de plannen.

Pluspunten van bewoners

Meedenkgroep

Minpunten van bewoners

Fijn dat onze ideeën serieus 

met deskundigen besproken 

konden worden.

De organisatie en de sfeer 

was goed.

Niet alle ideeën konden worden 

meegenomen.

Hoopte dat ‘meedenken’ meer 

was dan ‘denken’. Maar 

vertrouw nu op de afspraken.

De toename van verkeer is nog 

steeds een grote zorg.



Resultaten

- Compacter woongebouw

- Fietsstraat: aan 1 zijde parkeren

- Speelvoorziening voor de buurt 

voor 0-12 jarigen. (in latere fase 

met de buurt uit te werken)

Meedenkgroep

- Verkeersplateaus Parelhoenstraat

- Voorstel 1-richtingsverkeer in 

aantal straten

- Geen overmaat aan parkeren, 

maar ruimte houden voor groen



- Nieuw voor oud

- Reddingsbrigade mogelijk naar 

andere locatie

- Onderzoek naar nieuwbouw-

optie voor gebouw van jeu de 

boules

- Geluid en licht op omgeving 

blijven een aandachtspunt

Sportverenigingen



Patrick van Holk, verkeerskundige, gemeente Amersfoort

Verkeer zwembadlocatie Liendert

Onderzoek & Maatregelen

woensdag 3 juli 2019



buurtniveau:

 Onderzoek fietsers en bromfietsers

 Onderzoek gemotoriseerd verkeer

Maatregelen in de buurt

wijkniveau:

 Verkeerseffecten woningbouw

 Verkeersafwikkeling kruispunten met Ringweg

Maatregelen Ringweg, Liendertseweg/Liendertsedreef

1Inhoud



Verkeer in de buurt



Fietsers en bromfietsers
Meetperiode 2 t/m 9 april 2019
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Legenda

3Onderzoek

Entree ‘t Hooghe Landt



Toekomstige intensiteiten gemotoriseerd verkeer

Toekomstige intensiteiten 
gemotoriseerd verkeer per
gemiddelde werkdag 
(etmaal)
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Onderzoek

2,5 tot 6 
voertuig-

bewegingen 
per woning 

per dag
Berekening intensiteiten met wijkgemiddelde 

van 5 voertuigbewegingen



Eenrichtingsverkeer i.p.v. geslotenverklaring 5

Eenrichtingsverkeer

Maatregelen

i.p.v. geslotenverklaring



2 verkeersplateaus Parelhoenstraat

verkeersplateau
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Maatregelen



Verkeer in de wijk
Patrick van Holk – Gemeente Amersfoort



Verkeerseffecten woningbouw Liendert op Ringweg Kruiskamp
Situatie 2030

8

+ ca. 540 

woningen

Legenda

VRI-geregeld kruispunt

+354
Toename 
verkeersbewegingen 
(werkdag/etmaal)

+350

+350

+221

+354

+640

+507

+16%

+16%

Toename 
verkeersbewegingen op de 
ringweg in 2030 
(werkdag/etmaal)

Onderzoek

+ 11%



Slimme verkeerslichten op Ringweg-Kruiskamp
Realisatie najaar 2020

9Maatregelen

10% tot 15%
betere verkeers-

afwikkeling



Verkeerseffecten woningbouw Liendert op Ringweg Kruiskamp
Verkeersafwikkeling op de kruispunten

Cyclustijd in 2018 en in 2030
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Legenda

Cyclustijd in 201882s
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Verlengen dubbele opstelstroken 11

Nader uit te werken

Maatregelen
Nog onder voorbehoud

Huidige lengte: 30 meter

Benodigd (2030): 54 meter



Aansluiting Liendertsedreef – Liendertseweg
1e verkennende schets

12Maatregelen
Nog onder voorbehoud



Beantwoorden vragen en 

verdere toelichting aan de 

‘Verkeerstafel’
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Woongebouw Alliantie
Tonko Leemhuis – NWA Architecten



























Proces & planning
(indicatief)

* Dit is een indicatieve planning. Er kunnen zich verschillende 

omstandigheden voordoen waardoor deze planning niet wordt 

gehaald. Er kan bijvoorbeeld een beroepsprocedure volgen 

die tot vertraging leidt.

Wat Wanneer

Vaststellen stedenbouwkundig plan door gemeenteraad Oktober 2019

Definitief Ontwerp sportpark en omgeving Nu tot eind 2019

Voorlopig Ontwerp gebouw Alliantie Nu tot eind 2019

Definitief Ontwerp gebouw Alliantie Medio 2020

Ontwerpbestemmingsplan opstellen en ter inzage leggen Oktober 2019 – April 2020

Verwerken zienswijzen en vaststellen bestemmingsplan Mei – Juni 2020

Eventueel beroep Raad van State Augustus 2020 - Oktober 2020

Bestemmingsplan onherroepelijk Najaar 2020 (géén beroep)

Najaar 2021 (bij beroep)


