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Hoogland, 21-5-2020    
 
Aan: het college van B&W en de raadsleden van de gemeente Amersfoort 
 
Onderwerp: voetpad langs Maatweg 
Kenmerk: VDH/JB-YvN/202036 
 
Geacht college, geachte raadsleden, 
 
Tijdens het bezoek van het college op 5 juni 2019 zijn we met een bus langs een aantal specifieke 
aandachtspunten in Hoogland gereden. Eén van die aandachtspunten is het ontbreken van een voetpad voor 
mensen die met het openbaar vervoer naar het Meander Medisch Centrum willen. 
Zij hebben de keus om over het fietspad te lopen of over de parallelweg, waar fietsers, bromfietsers en 
tractoren over rijden. Wij kwalificeerden de verkeerssituatie toen als gevaarlijk. 
 
In een artikel in onze Nieuwsbrief van februari van dit jaar hebben we daar onder meer aandacht aanbesteed. 
In de Amersfoortse Courant van 10 maart 2020 verscheen vervolgens een artikel met de kop ‘Een stoep! Hoe 
moeilijk is dat? Uit dat artikel en een tweede artikel in diezelfde krant van 12 maart 2020 blijkt dat er een 
potje touwtrekken plaatsvindt tussen de gemeente en de provincie. Tot nu toe leidt dat nergens toe en is de 
voetganger is de dupe. Dat er weinig voetgangers gebruik zouden maken, spreekt Meander tegen. Er zijn bij 
de receptie – zo stelt Meander zelf -regelmatig klachten. 
 
De vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft inmiddels kennisgenomen van een motie die Amersfoort2014 
a.s. dinsdag inbrengt. 
 
Deze motie verzoekt het college: 
1. Te onderzoeken waar voetpaden gecreëerd kunnen worden, zodanig dat het Meander Medisch Centrum op 
een goede en veilige manier te bezoeken is door voetgangers; 
2. De raad over de resultaten van dit onderzoek te informeren en inzicht te geven in de kosten bij eventuele 
uitvoering. 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland ondersteunt deze motie van harte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 
 
 
 
Yvonne van Norden 
voorzitter  


