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Aan de heer R. van der Linde 
Wethouder Gemeente Amersfoort 
Stadhuisplein 1  
3811 LM  Amersfoort 
 
Hoogland, 2 juli 2021  
 
Onderwerp: participatietraject Zwembad Hoogland 
 
 
Geachte heer van der Linde, 
 
Dinsdag 29 juni jl. legde u aan de Raad een peiling voor over het vervolgtraject Bosbad en Zwembad 
Hoogland. 
U vroeg daarbij de raad zich uit te spreken over onder meer het participatietraject over de plannen voor het 
Bosbad en het zwembad te faseren, waarbij eerst het Bosbad en daarna het zwembad Hoogland aan bod zou 
komen. 
Uw raad was daar wat diffuus over. Geen van de raadsleden hield zich vast aan het voorstel om te faseren, 
maar men kon zich klaarblijkelijk vinden in het naast elkaar starten van het participatieproces. 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland gaf als inspreker aan dat een goed participatieproces veel 
participanten zou betreffen, waarbij het lijstje op pagina 3 van de betreffende raadspeiling als goed 
uitgangpunt genomen kon worden. 
 
Daarbij gaven we aan dat de VDH al met een 7- à 8-tal betrokkenen in contact staat. Tijdens de 
inspreekronde gaven we aan dat we – samen met de gemeente (projectleider en afdeling communicatie) – 
graag een rol zouden willen en kunnen spelen om een klankbordgroep op te zetten, zoals die nu ook 
gehanteerd wordt bij de herinrichting van het gebied rond de Engweg in Hoogland. 
 
Deze klankbordgroep functioneert prima en kan goed als voorbeeld dienen om alle betrokkenen mee te laten 
denken over welk scenario de participanten het beste vinden en indien bij nieuwbouw welke locatie het 
meest geschikt is. 
 
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 
 
Yvonne van Norden (voorzitter) E:vannorden@dorpsbelangenhoogland.nl 
Jan Bijvank (vice voorzitter) M: 0624826698 | E: bijvank@dorpsbelangenhoogland.nl 
 
CC. projectleider de heer M. Snippe 
 


