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Betreft: Ongevraagd advies Ontwerp-Structuurplan 2030

Amersfoort, 25 mei 2013

Geacht College,
De Seniorenraad Amersfoort heeft kennis genomen van de Ontwerp-Structuurvisie 2030.
Deze kennisneming noopt ons tot een ongevraagd advies. Na de algemene opmerkingen,
een reactie op de uitnodigingsplanologie en wat daarmee annex is, een reflectie op de
trends, enige beschouwing op de visie en ten slotte nog wat kleine opmerkingen.
Algemeen
De indeling in: Beschrijving/analyse, visie en uitvoering achten wij adequaat voor de
ruimtelijke ordening. Het gebruik van de vitaliteitsindicatoren: Leefbaarheid, bereikbaarheid
en economie is instrumenteel en veroorzaakt daardoor een te geringe aandacht voor de
intrinsieke, menselijke aspecten als welzijn en gezondheid. Het begrip leefbaarheid wordt
daarvoor te algemeen en te statisch gehanteerd.
Uitnodigingsplanologie
Na de ontwikkelingsplanologie is de uitnodigingsplanologie een logisch vervolg. Deze past bij
de huidige opvatting van de overheid, facilitair aan dat wat de burgers willen c.q. nodig
hebben. Deze vervolgstap heeft consequenties voor het probleemeigenaarschap en de
verantwoordelijkheid, die er ingewikkelder door worden. Overigens is het niet zo dat gewacht
moet worden op een uitnodiging, maar kunnen ook initiatieven worden genomen (door of
voor senioren).
De organische gebiedsontwikkeling (pag.66) vloeit vanzelfsprekend voort uit deze keuze. Dat
dit ingrijpt op de participatieladder in Amersfoort is evident. Die herstructurering van de
participatieprocessen moet eerst worden gerealiseerd omdat anders initiatieven erin zullen
verzanden.
Met name een begrip als functiemenging past hierin heel goed, maar vergt nogal wat
regelaanpassing. Dat is het meest duidelijk bij woontoepassingen in als zodanig opgezette
werkomgevingen (industrieterreinen en kantoorlandschappen).
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Trends
We zien al sinds het begin van deze eeuw dat overheid en professionals zich terugtrekken,
waardoor veel meer diensten van vrijwilligers afhankelijk worden. Deze informele economie
zal daarom steeds belangrijker worden en vergt ook ruimte met name voor coördinatie en
ondersteuning. Regie van de overheid ligt hierbij voor de hand.
Eenzelfde beweging zien we bij de verschuiving van intra- naar extramurale zorg c.q.
mantelzorg. De komende tijd versterkt zich dat met als gevolg een overschot aan
instellingsruimte en een gelijktijdig tekort aan aangepaste woonruimte voor ouderen en
gehandicapten. Dat hierdoor meer senioren, gehandicapten en hulpverleners op straat zijn
ligt voor de hand. Voor ons was dat reden om in ons advies over het VVP te wijzen op de
mens in het verkeer als uitgangspunt van het denken en plannen.
Al enige jaren wordt gesproken over het tot stand brengen van woonservicezones om
mensen in de gelegenheid te stellen langer in hun aanpasbare huis te laten wonen en goede
voorwaarden te scheppen voor mantelzorg en professionele zorg met tevens gunstigere
voorwaarden voor welzijn. Niet alles kan in het eigen huis; ook in de wijk moeten er wel
centrale accommodaties zijn voor coördinatie welzijn en informatie.
In twintig jaar zal het percentage ouderen met de factor 1,5 (tot bijna 20%) toenemen. Deze
ouderen zullen ook een betere inkomenspositie hebben en zich daardoor steeds meer
gedragen als kritische consumenten. Op de woningmarkt is dat al zichtbaar. Men kan zich
hierover niet beklagen, maar het is wel goed als gedateerde woonvoorzieningen voor
ouderen tijdig worden opgewaardeerd en goed worden gespreid over de stad.
De spreiding van de parken over de stad is goed. Laat daar dan ook gelegenheid zijn voor
het in Frankrijk bij ouderen populaire Jeu de Boules.
Bij de passage over recreatie en vermaak merken wij op dat senioren veel tijd hebben en
deze ook nuttig willen besteden. Dat betekent dat onderwijsinstellingen (inclusief hun
stallings- en parkeerruimte) zich ook kunnen richten op senioren voor studies uit hun
aanbod. Daarna houden mensen nog tijd genoeg over om zich te amuseren.
Visie
Het jaar 2030 lijkt voor de nota een eindpunt, maar de nu 754 jaar oude stad gaat natuurlijk
gewoon verder. Bij een keuze voor veel compacte bebouwing bij en in het stadshart ligt op
den duur het risico van verloedering op de loer, zoals te zien is bij nog grotere steden dan
Amersfoort. Een goede mix van compacte bebouwing in ook andere wijken en de
functiemenging kunnen hier heilzaam zijn.
Opmerkingen
Pagina 46. Meervoudig gebruik van sportcomplexen betekent dat deze ook van belang
worden voor andere groepen, die er zich mee identificeren. Dat kan ook vandalisme
voorkomen.
Pagina 78. Met poortjes op het station wordt de schakelfunctie met het omliggende gebied
onmogelijk voor niet-reizigers en dat geldt ook voor Spoor 4/5.
Pagina 86. Snelfietsroutes zijn ook voor (snel) fietsende recreanten van belang en moeten
daarom ook door hen via bewegwijzering te vinden zijn.
Pagina 90. In de titel van paragraaf 6.3 staat ten onrechte: planner. Er moet staan: planMER.
De Seniorenraad stelt het op prijs als dit ongevraagd advies voor de behandeling van de
Ontwerp-Structuurvisie 2030 ter kennis wordt gebracht aan de leden van de Gemeenteraad.
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Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de Seniorenraad,

Heimen Hooijer
voorzitter

Henk van Rooijen
secretaris
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