OPROEP
Bepaal mee wat de toekomst en de betekenis van Regio Amersfoort is voor u.

Doe mee!
In Regio Amersfoort werken negen gemeenten vanuit zelfstandigheid samen aan een toekomst
van regionale opgaven en gezamenlijke vraagstukken. Nog in 2018 wil Regio Amersfoort op drie
belangrijke onderwerpen besluiten nemen voor een sterkere regio.
En om het beste besluit te kunnen nemen wordt de kennis en ervaring uit de samenleving benut.
Want u bent niet alleen inwoner van Regio Amersfoort. Maar ook polderbewoner, ondernemer,
student, werknemer, fietser, automobilist, wandelaar en/of recreant. En dus weet u heel goed
waar de kansen voor de regio liggen. En natuurlijk ook waar de knelpunten liggen.
Met deze oproep vragen wij u mee te doen.
Wat gaat er gebeuren?
Per onderwerp wordt een groep gevormd waarin alle expertise uit de regionale samenleving is
verenigd. Deze groep wordt geleid door medewerkers van Regio Amersfoort. Zij zijn
verantwoordelijk voor het proces. Niet voor de inhoud, want als u meedoet bent u dat, tezamen
met de andere deelnemers. Geen eenvoudige opgave voor u want wij willen alle belangen aan
één tafel. Zowel de voor- als tegenstanders doen dus mee. Alle voorstellen die u ontwikkelt en
die passen binnen de door de regio gestelde kaders, worden in principe overgenomen. Met
andere woorden: wij bieden u de gelegenheid om maximaal invloed uit te oefenen op dat wat
we in de regio gaan bereiken!
Welke onderwerpen?
De positie van de fietser
De fiets wint in een rap tempo terrein. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk
dat de fiets steeds meer als vervanger van de auto wordt gezien. Dat biedt mogelijkheden om
bijvoorbeeld de bereikbaarheid van onze regio te vergroten of luchtvervuiling tegen te gaan. Het
is de ambitie van Regio Amersfoort om te zorgen dat de fiets een volwaardig alternatief wordt
voor de auto op afstanden tot ongeveer 15 km. Door de komst van e-bikes en speedpedelecs is
deze afstand richtinggevend en niet leidend! Om de fiets(er), recreant of op weg naar het werk,
in de toekomst een prominente plek in onze regio te kunnen bieden, moeten in 2018 besluiten
worden genomen. Wat is er voor nodig om de ambitie van Regio Amersfoort waar te maken?
De profilering van de regio
Regio Amersfoort is een prachtige en veelzijdige regio met een groot aantal sterke punten. En
die kracht is tevens ook ingewikkeld als je zoekt naar een helder profiel. Wanneer wij als regio
ook in de toekomst aantrekkelijk willen zijn voor bedrijven, toeristen en bewoners, dan is nu
actie nodig! Met welk beeld willen wij ons presenteren? Wat wordt ons gezicht naar buiten? De
ambitie van Regio Amersfoort is om voor het einde van dit jaar een krachtige regiopropositie te
hebben uitgedacht die bijdraagt aan het versterken van onze regio als een unieke plek om te
wonen, werken en te leven. Uw expertise is een belangrijke bijdrage om dit antwoord te
formuleren.

Het aantrekken van ondernemers
Economie is de belangrijkste motor voor de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn in onze
regio. En gelukkig draait die motor goed en is de regio onderdeel van één van de economisch
sterkste gebieden van Europa (Regional competitiveness index) en dat willen we graag zo
houden. Vandaar dat de regio voor het einde van 2018 scherp wil krijgen hoe we bedrijven naar
onze regio kunnen trekken en bestaande bedrijven kunnen behouden. Hierbij gaat het niet om
fysieke maatregelen (zoals de aanleg van bedrijventerreinen en het oplossen van files), maar om
niet-fysieke maatregelen (zoals gerichte acquisitie).
Voor al deze onderwerpen geldt: u mag het zeggen. Als u een belang hebt en daardoor
expertise, meld u dan!
“Misschien heeft u geen idee wat Regio Amersfoort doet of voor ons kan betekenen. Misschien
hebt u altijd al mee willen praten over wat de samenwerkende gemeenten voor onze regionale
vraagstukken bedenken. Voor dat de gemeenteraden zich uitspreken hebben inwoners,
ondernemers, belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid met elkaar in gesprek te
gaan en zo mee onze gezamenlijke toekomst te bepalen. Ik nodig u daarvoor van harte uit.”
Melis van de Groep,
burgemeester van Bunschoten en
portefeuillehouder Strategische Agenda Regio Amersfoort
Wat vragen wij van u?
Meepraten is niet vrijblijvend. Het betekent dat u in de maanden september en oktober de
volgende vier avonden (van 19:30 tot 22:00 uur) beschikbaar bent om mee te doen aan het
proces:





dinsdag 25 september
maandag 8 oktober
woensdag 17 oktober
dinsdag 30 oktober

Dat doet u dus samen met medestanders èn tegenstanders. En de opgave is om voorstellen te
ontwikkelen waar iedereen zich in kan vinden of - second best - waar niemand principiële
bezwaren tegen heeft. Deze voorstellen moeten passen binnen de kaders die de gezamenlijke
raden hebben meegegeven.
Aanmelden
Heeft u belang bij één van de drie genoemde onderwerpen en wilt u meedoen? Dan kunt u zich
tot uiterlijk 3 september a.s. aanmelden per e-mail via agendaregio@amersfoort.nl.
Wilt u daarbij aangeven
- over welk onderwerp u wilt meepraten
- welk belang u daarbij hebt en
- welke kennis u inbrengt.
Let op: er kunnen maximaal 30 mensen in een groep. Daarom betekent aanmelden nog niet
meteen automatisch meedoen. Wij reageren rond 10 september op uw aanmelding. Elke groep is
een afspiegeling van de belangen op het betreffende thema. Wel kan iedereen ideeën meegeven
aan de expertcomités en op de hoogte blijven van de voortgang.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Meer weten?
Voor meer informatie of contact kunt u mailen naar agendaregio@amersfoort.nl.

