Kieskompas Amersfoort
1. De aanleg van de Westelijke Rondweg moet worden voortgezet, ook als dat de gemeente extra
geld kost
Antwoord: Niet mee eens.
Het lijkt ons verstandig om geen extra geld uit te geven aan de Westelijke Rondweg omdat andere
problemen binnen de gemeente zoals de druk op de (jeugd)zorg en het tekort aan betaalbare huuren koopwoningen wat ons betreft een hogere prioriteit zouden moeten krijgen. Als alternatief voor
de Westelijke Rondweg zien we liever een eenvoudige ongelijkvloerse kruising om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
2. Alle woonwijken in Amersfoort moeten 30km/u-zones worden
Antwoord: Niet mee eens
Er zijn veel redenen om in woonwijken de maximumsnelheid te beperken, zoals het tijdig kunnen
reageren op uitwijkende fietsers, kinderen of huisdieren die de weg op schieten. Het kan minder
geluidsoverlast geven en het is een goede oefening in zelfbeheersing. Maar daar waar het veilig kan
hebben we geen bezwaar tegen de maximumsnelheid van 50 km per uur.
3. Er moet meer ruimte voor de fietser komen, ook als dit ten koste gaat aan ruimte voor
autoverkeer
Antwoord: Mee eens
Fietsen is een gezonde en milieuvriendelijke manier van vervoer en mag daarom ruim baan krijgen.
Als dat ten koste gaat van autoverkeer dient dat op een verkeersveilige manier te gebeuren die
ervoor zorgt dat automobilisten niet risicovol gaan manouvreren.
4. Er moeten meer parkeerplaatsen met laadpalen komen waar alleen elektrische auto's mogen
parkeren
Antwoord: Niet mee eens
Naast de voordelen van elektrisch rijden zijn er ook risico’s aan verbonden. Door de zwaarte van de
auto’s slijten de banden harder waardoor er meer schadelijke chemische bestanddelen in de lucht
komen. Volgens sommige wetenschappers zijn de elektrische en magnetische velden in elektrische
auto’s ook een risico voor de volksgezondheid.
5. Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy
Antwoord: Helemaal niet mee eens
Onze privacy staat al onder grote druk door de hoeveelheid geavanceerde technologie waar we in
onze samenleving mee te maken hebben. Een nog grotere inbreuk op onze privacy is het laatste wat
we willen. Als het gaat over overlast en criminaliteit geven we de voorkeur aan preventie en het
oplossen van problemen door menselijk contact in plaats van controle door apparaten.
6. De gemeente moet meer geld uittrekken voor BOA's (ordehandhavers)
Antwoord: Helemaal niet mee eens
Ordeproblemen zien we liever opgelost door meer preventie en meer oplossingen voor sociale en/of
psychologische problemen.
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Het handhaven van Coronamaatregelen zien wij als buitenproportioneel en daarom als onethisch en
onrechtvaardig omdat ze mensen schade toebrengen en mensen uitsluiten. We willen dus niet dat
BOA's daarvoor worden ingezet.
7. In plaats van een preventieve aanpak moet er hard worden opgetreden tegen overlastgevende
jongeren
Antwoord: Niet mee eens
Preventie heeft onze voorkeur. Daar hoort wat ons betreft bij: het aanbieden van structuur en een
moreel kompas. Ook karaktervorming, het opbouwen van gezond zelfvertrouwen en het aanleren
van zelfbeheersing zijn daarbij belangrijk.
8. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het buitengebied
Antwoord: Mee eens
Woningen buiten de stadsgrenzen zijn wat ons betreft geen probleem zolang er een goede balans
tussen het belang van het buitengebied en de woningen is.
9. Er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden ook als er hierdoor minder
koopwoningen komen
Antwoord: Mee eens
Sociale huurwoningen zijn voor mensen met een laag inkomen. Een laag inkomen brengt sowieso
beperkingen met zich mee en potentiële spanningen in een thuissituatie. Daarom moet de
beschikbaarheid van deze woningen hoge prioriteit krijgen. Uiteraard zijn we wel voorstander van
het bouwen van (betaalbare) koopwoningen.
10. Bij nieuwbouw moet er minder ruimte komen voor autoparkeerplekken
Antwoord: Niet mee eens
We erkennen dat auto’s een last zijn voor de volksgezondheid en het milieu. We zien op dit moment
echter al regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen waardoor mensen soms op gevaarlijke plekken
stilstaan of parkeren. Oplossingen zoeken we liever in schoner en stiller autoverkeer zonder
vermindering van het aantal parkeerplekken.
11. De gemeente moet een investeringsfonds oprichten om zelf woningen te bouwen, ook als dit
financiële risico’s oplevert
Antwoord: Neutraal
We hebben op dit moment te weinig informatie beschikbaar om hier een standpunt over in te
kunnen nemen.
13. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten voorrang krijgen op sociale
huurwoningen
Antwoord: Neutraal
De gemeente draag zorg voor het welzijn van alle inwoners. Voorrang geven aan statushouders is
goed verdedigbaar gezien het vaak traumatische verleden van vluchtelingen. Aan de andere kant kan
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er ook bij Amersfoorters een dringende behoefte aan woonruimte zijn. In plaats van de één voorrang
te geven op de ander zou er wat ons betreft gekeken kunnen worden naar de specifieke urgentie en
naar de mogelijkheden om de vraag naar woonruimte tijdelijk anders op te lossen.
14. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren
in de samenleving
Antwoord: Niet mee eens
Mensen (vaak vrouwen) met een bijstandsuitkering leven op een bestaansminimum. We vinden niet
dat daar een tegenprestatie tegenover hoeft te staan.
15. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog
moet
Antwoord: Mee eens
Ons belastingstelsel laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en daarom hebben we
geen bezwaar tegen het verhogen van de lokale belasting om inwoners uit de armoede te kunnen
halen.
17. Bij tekorten voor de jeugdzorg kan beter bezuinigd worden op andere gemeentelijke
voorzieningen, dan de lokale belasting te verhogen
Antwoord: Niet mee eens
Gemeentelijke voorzieningen zijn er niet voor niets. Hoewel het verhogen van de belasting ook niet
ideaal is, kan het bezuinigen op voorzieningen de druk op de jeugdzorg nog verder vergroten.
20. Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen
Antwoord: Niet mee eens
We zien de oplossing meer in gedragsverandering bij mensen, waardoor ze gemotiveerd raken om
uit zichzelf naar milieuvriendelijke oplossingen te zoeken.
24. Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
Antwoord: Helemaal mee eens
Bomen zijn voor de natuur en dus ook voor ons van levensbelang. Het kappen van bomen zou
daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten gebeuren.
25. In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen
(nascheiding)
Antwoord: Niet mee eens
Het zonder nadenken kunnen weggooien van afval kan een lakse houding stimuleren. Het scheiden
van afval doet een beroep op iemands verantwoordelijkheidsgevoel en kan ook helpen bij het
gesprek erover met anderen. Wanneer kinderen spelenderwijs hiermee worden opgevoed stimuleert
dat een bewuste en verantwoordelijke houding ten aanzien afval.
26. Als aanvulling op de landelijke ombudsman, moet er voor klachten over de gemeente een lokale
ombudsman komen
Antwoord: Helemaal mee eens
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Een lokale ombudsman kan zich nog meer verdiepen in de specifieke situatie van de gemeente
Amersfoort en daarmee een nog beter oordeel vellen.
27. In plaats van een nieuw stadhuis te bouwen, moet het huidige stadhuis worden gerenoveerd
Antwoord: Mee eens
We zijn een voorstander van een kleinschalige renovatie waarbij de centrale hal en de kantoren waar
ook de inwoners van gemeente Amersfoort komen gerenoveerd worden. Ambtenaren die niet direct
contact hebben met inwoners kunnen in andere beschikbare kantoorpanden in de stad werken of
thuiswerken.
28. Ook na corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen
Antwoord: Mee eens
De overlast van vuurwerk is groot. We hebben echter geen bezwaar tegen een centraal
georganiseerde vuurwerkshow met siervuurwerk.
29. De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Antwoord: Neutraal
De overlast van hondenpoep is goed aangepakt. Wanneer dit gehandhaafd kan worden zonder
hondenbelasting kan het worden afgeschaft, wanneer dat niet zo is zou de belasting mogen blijven
bestaan.
30. Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren, mag de lokale belasting omhoog
Antwoord: Mee eens
Afhankelijk van de benodigde voorzieningen is het voor ons wel een optie, maar het is niet ideaal en
er zou goed gekeken moeten worden naar de draagkracht van inwoners.

4

