
H et indienen van een zienswijze 
is heel eenvoudig! 

Als de gemeente een ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage legt kunt u daarover formeel uw mening geven. 
Dit noemen we een zienswijze. 

De gemeente moet  uw mening (zienswijze) dan 
meewegen in het definitieve besluit. 

In deze handleiding treft u aan: 
1. Wat er minimaal in uw zienswijze moet staan 
2. Argumenten die u in uw zienswijze kunt opnemen 
3. Waar stuurt u de zienswijze naartoe. 
4. Veel gestelde vragen & antwoorden 
5. Een voorbeeld zienswijze voor Sport- en woongebied 

Liendert-West. 

LET OP: U moet een zienswijze hebben ingediend om 
in een later stadium tegen een besluit in beroep te 
kunnen gaan.

Deze handleiding is bedoeld 
als leidraad voor het 
opstellen van een zienswijze, 
aan de inhoud kunnen geen 
rechten ontleend worden. 
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1 Wat er minimaal in uw 
zienswijze moet staan
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De zienswijze moet in ieder geval bevatten: 
  
• de naam en het adres van de indiener of  indienende groep  
• de datum van de zienswijze  
• een omschrijving en de datum van het besluit waartegen de zienswijze is gericht  

in dit specifieke geval gaat het om 
• Ontwerpbestemmingsplan Sport- en woongebied Liendert-West, d.d. 21 

april 2022 
• Planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00202-0201 

• de gronden (argumenten) van de zienswijze (zie pagina 3 voor suggesties) 

In de zienswijze moet u alle gronden (argumenten) noemen die u erbij wilt betrekken. 
Bewaar dat niet voor een gunstiger moment. Dit is namelijk belangrijk als u naar 
aanleiding van het definitieve besluit beroep wilt instellen bij de rechter. U kunt uw 
argumenten wel uitwerken in de beroepsfase, of  bewijzen toevoegen, maar nieuwe 
gronden inbrengen kan dan in principe niet.  

In principe is elke zienswijze goed als deze maar inhoudelijk uniek is. Op deze wijze 
wordt het voor de gemeente duidelijk dat meerdere bewoners persoonlijke bezwaren 
hebben tegen het voorgenomen besluit. 



2 Argumenten die je in je 
zienswijze kunt opnemen
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De volgende argumenten zou u kunnen meenemen in het opstellen van uw zienswijze. 
• Horizonvervuiling: hoog gebouw dat niet past in stadsbeeld van Amersfoort en 

met name niet in dit deel van Liendert. 

• Geluidshinder als gevolg van het nieuwe sportcomplex dat dichter bij de 
woningen komt. 

• Verlaging verkeersveiligheid, het autoverkeer in de woonstraten gaat omhoog van 
nu 100 tot 300 per dag tot straks naar 400 tot 600.  

• Verlaging verkeersveiligheid met het gemengd fietsverkeer en autoverkeer (en 
parkeren) op het Jan van Riebeeckpad. 

• Toenemende parkeerdruk in de smalle straten. 

• Filevorming op de aanvoer en afvoerroutes (Korhoenstraat en Liendertsedreef) 
leidt tot meer fijnstof. 

• Beperkte bereikbaarheid Liendert, over slechts 3 bruggen. 

• Vermindering van 4000 m2 groen in Liendert. 

• Het kappen van 45 volwassen bomen. 

• Klimaatverandering en inbreiden (meer woningen in de stad) zal leiden tot steeds 
hetere zomers in de stad. 

• Hoge woondichtheid heeft impact op sociale veiligheid. 

• Verhouding woondichtheid Liendert ten opzichte van andere wijken. 

• Verhouding sociale woningbouw Liendert ten opzichte van ander wijken. 

• Waardedaling van woningen. 

• Beperkte betrokkenheid van bewoners bij ontwerpen van dit gebied en geen 
betrokkenheid bij het initieel plan (kader). 



3 Waar stuurt u de zienswijze 
naartoe
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Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:  

1. een brief  per post verzenden naar: de gemeenteraad, t.a.v. de heer R. 
Boele, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort  

2. via het online formulier: Op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen vindt 
u bij de informatie over dit bestemmingsplan een formulier, waarmee u digitaal 
een zienswijze kunt indienen. Inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Als u uw 
zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft 
ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht. 

LET OP: Vergeet niet:
- Uw naam, adres en telefoon nummer te vermelden
- Uw zienswijze te ondertekenen
- Uw zienswijze uniek te maken
- Uw zienswijze in te sturen voor 1 juni 2022.

Voor de procedure maakt het geen verschil of  u een brief  stuurt of  een digitaal 
formulier invult. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het mondeling kenbaar maken van uw 
zienswijze. Hiervoor kunt u op alle werkdagen, behalve op woensdag, telefonisch contact 
opnemen met Ruben Boele via telefoonnummer (033) 469 5675



4 Veel gestelde vragen & 
antwoorden
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De volgende vragen & antwoorden kunnen u allicht verder helpen 

• Is een zienswijze een bezwaarschrift?  
Een zienswijze is geen bezwaarschrift. Een bezwaar kunt u maken als er concrete 
zaken voorliggen – dat is in dit stadium nog niet aan de orde. Er ligt momenteel 
een ontwerpbestemmingsplan, deze is nog niet definitief  besloten. 
Let op: als u geen zienswijze indient kunt u ook geen bezwaar maken zodra er 
een beslissing genomen is over het bestemmingsplan. 

• Wie kunnen allemaal een zienswijze indienen? 
Iedereen kan een zienswijze indienen (ook kinderen!).  

• Waarom is het belangrijk dat u een zienswijze indient?  
Dit is een kans om uw mening kenbaar te maken. Met uw mening erbij heeft de 
gemeente meer informatie om een beslissing te kunnen nemen over uw 
woonomgeving. Ook geeft u met uw zienswijze een signaal af  dat u de kwaliteit 
van uw leefomgeving belangrijk vindt. 

• Wat gebeurt er na het indienen van een zienswijze? 
Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, komt de 
gemeente tot een definitief  besluit. Hiervoor heeft het tot uiterlijk 6 maanden na 
ontvangst van de aanvraag de tijd. Mocht u het niet eens zijn met het definitieve 
besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent, beroep instellen.



5 Voorbeeld zienswijze Sport- 
en woongebied Liendert West
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LET OP: Vergeet niet uw zienswijze uniek te maken. Dit kunt u doen door argumenten 
toe te voegen of te verwijderen. Ook kunt u die punten bovenaan te zetten die voor u 
het belangrijkst zijn en waar mogelijk zinnen aanpassen zodat die beter aansluiten bij 
uw persoonlijke mening. Ook hoeft uw zienswijze niet lang en te gedetailleerd te zijn, 
in de volgende fase (bezwaar of beroep fase) kunt u uw argumenten verder uitdiepen.

De Gemeenteraad 
t.a.v. de heer R. Boele,  
Postbus 4000,  
3800 EA Amersfoort 

Amersfoort, xx mei 2022 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Sport- en woongebied Liendert-West,  
	 	 d.d. 21 april 2022 
	 	 Planidentificatie NL.IMRO.0307.BP00202-0201 

Geachte Leden van de Raad, 

Met deze brief  geef  ik mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Sport- en 
woongebied Liendert-West. Ik verzoek u vriendelijk onderstaande argumenten mee te 
laten wegen in het te volgen besluitvormingsproces. 

…. UW persoonlijke argumenten - zie ook pagina 3 hierboven …. 

Ik vertrouw erop dat u, bovenstaande in overweging nemende, tot de conclusie zal 
komen dat het grote aantal toe te voegen wooneenheden in deze uithoek van Liendert-
West de leefbaarheid van huidige en toekomstige bewoners niet ten goede zal komen en 
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bovendien ongewenste effecten zal hebben op onder meer het verkeer, parkeren, groen 
voorziening en de sociale veiligheid. 

Als alternatief  stel ik voor dat in overleg met bewoners van Liendert een nieuw plan 
wordt uitgewerkt welke invulling geeft aan de woonbehoefte van Amersfoort en welke 
rekening houdt met een eerlijke verdeling van de te realiseren woningen over de 
verschillende wijken. Deze aanpak zal leiden tot een nieuw en breed gedragen 
ontwerpbestemmingsplan voor de Sport- en woongebied Liendert-West zonder 
onnodige vertragingen. 

Met vriendelijke groet, 
Uw naam, adres, telefoonnummer & handtekening 


