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Met trots presenteren wij hierbij onze eerste 
officiële nieuwsbrief van Burgerinitiatief ‘Van 
Ring naar Park’.  
Met deze nieuwsbrief bieden we informatie 
over ontwikkelingen rond de transformatie 
van de huidige Stadsring naar een autoluw, 
groen-blauw park. 

  

  
 Doorrekening verkeer 

De gemeente Amersfoort heeft ingenieursbureau Royal 
Haskoning/DHV in april 2021 opdracht gegeven om een 
semi-dynamisch verkeersmodel te bouwen, waarmee 
het door het Burgerintiatief voorgestelde groen-
blauwe alternatief voor de huidige Stadsring op 
effecten voor het verkeer zal worden doorgerekend. In 
juni verwachten wij de eerste resultaten. 
 
 
 

  
Radio EVA 
Twee leden van de BI-Kopgroep mochten 
onlangs op Radio EVA een column 
voordragen. Bij beiden stond het 
Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ centraal. 

 
Johanna van der Werff 

 
Walter Gerritsen 

  
. Brainstorm wandeling 

Veel Amersfoorters hebben zich bij het openbaar 
maken van onze plannen voor een groen-blauwe 
invulling van de huidige Stadsring lovend uitgelaten 
over de ideeën.  Onder hen zijn, naast bewoners van 
Amersfoort, ook veel ondernemers en horeca-
exploitanten. Een twintigtal burgers heeft inzet voor 
het initiatief toegezegd. Met hen wordt deze maand 
een brainstormwandeling langs de Stadsring gemaakt. 

  
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad. De politieke 
partijen zijn druk bezig met het opstellen van 
hun verkiezingsprogramma’s. 
De Kopgroep van Burgerinitiatief ‘Van Ring 
naar Park’ heeft alle politieke partijen van 
Amersfoort op de hoogte gesteld van zijn 
ambities en informatie geleverd die partijen 
in hun verkiezingsprogramma’s kunnen 
gebruiken. 

 

 

 

 
 

Lijst Molenkamp 

Lijst Sanders 



 
 
 

  
 Water in de Gracht 

In het Soesterkwartier is recent de actiegroep ‘Water in 
de Gracht’ in het leven geroepen. De actiegroep 
beijvert zich voor het terugbrengen van water in de 
Stadsring. Gezien de gelijke doelstelling is na overleg 
tot samenwerking overgegaan tussen beide 
initiatieven.  
Het plan voor een groen-blauwe transformatie van de 
huidige Stadsring brengt de inwoners van het 
Soesterkwartier veel voordelen. Zo vermindert het 
doorgaande verkeer op de Stadsring en neemt zo de 
verkeersdruk op de Nieuwe Poort af.  
De verkeersveiligheid op dit onoverzichtelijke 
verkeersplein zal hierdoor verbeteren.  
Daarbij biedt het de mogelijkheid om de 
Amsterdamseweg tot één rijbaan terug te brengen. 
Hiermee ontstaat meer ruimte voor groen, verbetert 
de oversteekbaarheid en verbeteren de mogelijkheden 
voor integratie van het Soesterkwartier met de 
nieuwbouw op de Kop van Isselt. 

  
Ook jouw steun is nodig 
De Kopgroep probeert zo veel mogelijk 
Amersfoorters te bereiken.  
Alleen met brede steun van Amersfoorters 
kan de politiek niet meer om de plannen 
heen. 
Omarm jij de plannen of wil je je inzetten 
voor een groen-blauwe toekomst van de 
Stadsring? Maak dan je steun kenbaar! 
Reageer via de contactpagina van de website 
vanringnaarpark.nl. 

 
 

  


