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ONDERWERP Voorlopig ontwerp doorfietsroute 
Amersfoort-Bunschoten, Hooglandseweg 
Noord 

 

 
 

Beste bewoner, bedrijfseigenaar of overige geïnteresseerde, 

 

 

De provincie Utrecht gaat samen met de gemeenten Amersfoort en Bunschoten de fietsroute tussen 

Amersfoort en Bunschoten voor fietsers veiliger en aantrekkelijker maken. U grenst met uw woning 

of uw bedrijf aan de doorgaande fietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten. Met deze brief 

informeren wij u over de vernieuwing van deze fietsroute en leest u over de manier waarop u uw 

mening over de route kunt geven. 

 

Voorlopige ontwerpen 

We hebben een eerste ontwerp gemaakt (voorlopig ontwerp) voor de nieuwe route. De provincie 

Utrecht en de gemeente Amersfoort horen graag wat u van deze plannen vindt en hoe we ze wellicht 

beter kunnen maken. Op basis van uw feedback scherpen we de plannen verder aan. Hoe de route 

loopt, en sommige elementen voor de inrichting van de fietsroute, liggen wel al vast. 

 

Online bijeenkomst 15 december voor Hooglandseweg Noord in Amersfoort 

Woensdagavond 15 december 2021 van 19.30-21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst 

voor het deel Hooglandseweg Noord, waar de fietser voorrang zal gaan krijgen op het autoverkeer. 

Om deel te kunnen nemen aan de online bijeenkomst, vragen wij u om zich vooraf aan te melden  

via PTJ.Roepelinen@Amersfoort.nl, zodat wij u een link kunnen sturen. 

 

Online reageren tot en met 9 januari 2021 

U kunt ook online een reactie geven via de website https://arcg.is/0SiLiz. Bij het tabblad Amersfoort-

Bunschoten vindt u een toelichting op de voorlopige ontwerpen. U vindt hier ook vijf beelden om te 

zien hoe de doorfietsroute er in de toekomst uit kan komen te zien.  

Via de interactieve kaart bij het tabblad “prik uw vraag” kunt u over deze (donkerbruin gekleurde) 

route uw vraag stellen of reactie geven. 

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van Hooglandseweg Noord 
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Wat is het vervolg? 

Vanaf 2 december 2021 tot en met 9 januari 2022 verzamen wij alle reacties. In januari-februari 2022 

worden alle vragen, opmerkingen en suggesties met de werkgroep besproken en voorzien van een 

reactie. Dit wordt anoniem samengevat in een reactienota. De provincie en de gemeente Amersfoort 

en Bunschoten zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep.  

 

Uw reactie kan leiden tot wijzigingen of aanvullingen in de definitieve ontwerpen. Als u uw e-

mailadres achterlaat op de website, krijgt u de reactienota gemaild. De reactienota wordt ook op de 

website geplaatst. 

 

Buiten de genoemde periode kun u ook nog een reactie geven. Dan komt het antwoord bij de vraag 

op de website te staan. Als u uw e-mail adres achterlaat (dit is anoniem) krijgt u ook persoonlijk een 

antwoord.  

 

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie via de website 

graag tegemoet. Uw opmerkingen en ideeën helpen ons. 

 

 

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Amersfoort, 

  

  

Carine Nieman 

omgevingsmanager Uitvoeringsprogramma Fiets 

 

 


