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Met deze Nieuwsflits informeren wij u over de voortgang van het proces om te komen tot 

een nieuwe Strategische Agenda voor Regio Amersfoort.

Na het rondje raden en het keuzemoment staan we nu aan de vooravond van de start van 

de Dialoog (buitenbaan) en besluiten de raden over de 3 gekozen thema’s, de vragen aan 

de Dialooggroepen en de mee te geven kaders.

Stand van zaken besluitvorming
De eerste gemeenten (Amersfoort, Baarn, Eemnes1 en Nijkerk2) hebben al ingestemd met 

het raadsvoorstel Opdracht Dialooggroepen Strategische Agenda 2019-2022 Regio 

Amersfoort. In de komende periode staat het voorstel ook op de agenda van de overige 

gemeenteraden.

Opbrengst “Binnenbaan” Fiets
Omdat het traject om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda enige tijd vergt, zijn we na het zomerreces 

gestart met twee Dialooggroepen, die aan de slag zijn gegaan met onderwerpen die nog op de vorige 

Strategische Agenda stonden, te weten Regioprofilering en Fiets. 

Omdat we De Dialoog in twee snelheden houden, hebben we ze gekenschetst als “Binnenbaan” (gaat sneller) 

en “Buitenbaan”. De eerste ervaringen met de Binnenbaan Dialoog zijn positief.

Vraag aan de Dialooggroep Fiets was: Hoe zorgen we er samen voor dat de fiets een volwaardig alternatief 

wordt voor de auto op afstanden tot 15 km?

Het opgeleverde plan bevat vier elementen: Fietsers faciliteren, Bewustwording, Fietsen rond scholen en 

Werkgevers en belonen. De Dialooggroep gaat met de ambtenaren Verkeer & Vervoer de komende periode in 

beeld brengen welke acties door welke organisaties opgepakt gaan worden en komen met een gezamenlijk 

voorstel aan het Bestuurlijk Overleg Verkeer & Vervoer (BOVV).

Hoe is het nu om deel te nemen aan een Dialooggroep? 
We geven één van de deelnemers het woord:

“De dialoogbijeenkomsten in de regio voor thema fiets hebben mij laten zien en ervaren hoeveel energie, kennis  

en kracht er zit in de mensen uit de regio. 

Trots op “mijn” regio dat deze vorm van participatie steeds meer serieus wordt opgepakt.

Samen met elkaar (gemeenten, burgers en organisaties) opzetten en actief doorbouwen naar een gezonde, 

leuke en vitale regio. Daar wordt naar wat ik verwacht niet alleen ik maar ook de rest van de mensen in de 

regio blij van!”.

Jocelyn Kemker - de Kruif, deelnemer Dialoog Fiets

In de volgende Nieuwsflits vertellen we meer over de Opbrengst van Binnenbaan Regioprofilering.

Dialoog Buitenbaan
Terwijl een aantal raden nog bezig is met de besluitvorming over de opdracht aan de Buitenbaan 

Dialooggroepen, zijn de advertenties om deelnemers te werven al in de kranten verschenen. Omdat we de 

plannen van de Dialooggroepen Energietransitie, Kwalitatieve woningbouw en Inclusieve arbeidsmarkt graag 

voor het zomerreces willen hebben, is de werving vast gestart (wel onder voorbehoud van instemming door de 

raden). Op 25 maart is de startbijeenkomst. Hierbij zijn alle raadsleden van harte welkom. Een uitnodiging volgt 

nog.

1 Alleen voor Energietransitie
2 Doen mee met RES in Food Valley


