
Bezorgd Liendert 
Aan de bewoners Liendert West                                                                                november 2018 

De gemeente Amersfoort wil een torenflat van 12-hoog bouwen op de plek van de sportvelden, de 

locatie van het voormalig zwembad Liendert. Dit betekent meer dan een verdubbeling van het verkeer, 

parkeerproblemen en aantasting milieu in een wijk met beperkte toe en uitvalswegen. Het 

burgerinitiatief Bezorgd Liendert wil dat de gemeente Amersfoort dit plan zodanig herziet dat er een 

bij de wijk passend woonaanbod beschikbaar komt en waarbij de huidige bewoners inspraak hebben 

in het plan. 

 
Het is alweer twee maanden geleden dat wij de eerste 

flyer bij u in de bus deden n.a.v. de inloopavond van de 

Gemeente en de Alliantie waarin zij de plannen 

presenteerden voor de nieuw/hoogbouw op de locatie 

zwembad Liendert.   

- Een aantal bewoners is nu actief in het  burgerinitiatief 

“Bezorgd Liendert”. Er is een brief opgesteld met daarin 

bezwaren tegen de huidige aanpak en plannen van de 

gemeente. Die brief is naar alle fracties van de 

Gemeenteraad gezonden.  

- Er is vervolgens een gesprek gevoerd met de 

gemeentelijk projectleider A. Kingma en de 

stedenbouwkundige B. Blijleven. Afgesproken is dat wij 

regelmatig contact zullen hebben. Mevr. Kingma heeft 

ons ook de resultaten van de recente verkeerstellingen 

gestuurd. 

- Met de fractievoorzitters van Amersfoort 2014 en Groen 

Links is contact geweest en zij zullen bij de Gemeenteraad 

aandringen op een inspraakavond. 

 - Met ’t Hooghe Landt College, de tennisvereniging en de 

Jeu de boules baan is contact gelegd.  

- Met de Alliantie is op projectniveau het eerste contact 

geweest en ook hier is binnenkort een gesprek gepland.  

- We hebben er voor gezorgd dat een journalist een 

artikel geplaatst heeft in De Stad Amersfoort van 14 

november onder het kopje “Zorgen over plannen 

torenflats in Liendert”. 

- Het College heeft de startnotitie voor het 

bestemmingsplan voor de herontwikkeling van zwembad 

Liendert vastgesteld, inclusief het modelkeuzeformulier 

en de bijbehorende grondexploitatie. Deze stukken 

worden ter besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Dit gebeurt in twee stappen: 

1. De Ronde op 4 december. Hierbij gaan raadsleden 

met elkaar in gesprek over de stukken (ter 

voorbereiding op de besluitvorming). Ook is het 

mogelijk voor partijen (zoals omwonenden) om in te 

spreken.  

2. Vervolgens komen de stukken voor besluitvorming in 
Het Besluit. Dat wordt waarschijnlijk op 18 december 
2018 (afhankelijk van hoe de raadsdiscussie verloopt). 
De raadstukken zijn te vinden op: 
https://amersfoort.notubiz.nl/ 

Wij willen dat de gemeente het plan herziet, zodanig dat er een bij de wijk passend 

woonaanbod beschikbaar komt en daarbij de huidige wijkbewoners inspraak geeft in de 

verdere inrichting hiervan. Als u het eens bent met ons burgerinitiatief, geef ons dan steun 

door de petitie op www.petities.nl/petitions/geen-torenflat-op-lokatie-zwembad-liendert 

te ondertekenen.  

Op www.bezorgdliendert.nl kunt u nadere informatie vinden over onze acties en 

verwijzingen naar diverse documenten en kranteartikelen. 
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