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Inwoners krijgen de vraag: Wat vindt u belangrijk voor uw leefomgeving in 2040? 
xx januari 2021 – De 9 samenwerkende gemeente in de Regio Amersfoort en de Provincie Utrecht slaan de 

handen ineen om samen ervoor te zorgen dat ook in de toekomst wonen, werken en leven voor iedereen 

aantrekkelijk blijft. Er zijn veel vraagstukken die ruimte vragen in de Regio. De woningmarkt staat onder 

druk, voor de energietransitie worden er zoekgebieden zonnevelden en windmolens gezocht en daarnaast is 

er ruimte nodig voor nieuwe bedrijfslocaties. De komende maand krijgt een deel van de inwoners van de 

Regio een oproep om deel te nemen aan een enquête hierover. In de enquête vragen we naar waar we als 

Regio meer of minder aandacht aan moeten geven de komende jaren. Dit leidt tot het Ontwikkelbeeld 2030 

– 2040.  

Aantrekkelijk houden leefomgeving Regio Amersfoort  

De afgelopen jaren is het aantal inwoners in de Regio en de lokale economie sterk gegroeid. Wonen, werken, 

recreëren, natuur, landbouw en de energietransitie vragen allemaal om ruimte. Deze vragen kunnen beter 

samen worden opgepakt binnen de Regio of zelfs over de regio- of provinciegrenzen heen. Met de enquête 

over wat belangrijk is voor de leefomgeving in de toekomst, betrekken we graag inwoners om samen focus aan 

te brengen in waar en hoe we omgaan met de verschillende thema’s.  

De Regio is aan zet, meer dan ooit 

De vraagstukken waar we nu aan werken, raken iedereen dichtbij huis. Of het nu gaat over de bereikbaarheid 

met de auto, OV of de fiets, waar nieuwe woningen worden gebouwd of hoe het groen en natuur in de Regio 

meegroeit. Juist daarom vragen we nu aan inwoners om mee te denken en aan te geven wat zij belangrijk 

vinden. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze Regio zo mooi en divers blijft als deze nu is.  

-- 

Noot voor de redactie 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Dan kunt u contact opnemen met Maxime Pieters, 

communicatieadviseur, via telefoonnummer 0612638558 of e-mailadres me.pieters@amersfoort.nl . 
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