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Stand van zaken verbetering Palmstraat-Hulststraat
en omgeving
Beste bewoner,
De gemeente Amersfoort wil de Palmstraat, Hulststraat en een klein gedeelte van de Soesterweg
verbeteren. Daarover informeerden wij u in onze brief van 21 september 2021. In die brief lieten we
weten in oktober een fysieke bewonersbijeenkomst te willen organiseren om antwoord te geven op de
vele reacties die wij uit de buurt mochten ontvangen op het voorlopig ontwerp. Helaas kan dat nog niet
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. In deze nieuwe brief leest u hoe wij u op afstand graag
met u in gesprek gaan.
Op onze projectwebsite www.metamersfoort.nl/palmstraat vindt u:
• Het voorlopig ontwerp
• Een overzicht van alle reacties op het voorlopig ontwerp plus onze antwoorden daarop
• Een overzicht van alle reacties op de drie varianten voor de inrichting van de wadi op het
westelijk pleintje aan de Palmstraat.
Uw reactie is welkom
Per e-mail of telefonisch
Wilt u (nogmaals) reageren op de plannen die we presenteren op onze projectwebsite? Mail dan naar
palmstraat@amersfoort.nl of bel het projectteam op telefoonnummer 14 033. Uw reactie is van harte
welkom.
Online bijeenkomst
Gemeente Amersfoort volgt de coronarichtlijnen van de rijksoverheid. Dat betekent dat we u op korte
termijn (waarschijnlijk) alleen een online bijeenkomst kunnen aanbieden waarin wij digitaal en op
afstand uw vragen beantwoorden. Heeft u behoefte aan een online bijeenkomst? Laat het ons weten via
het eerder genoemde e-mailadres. We zoeken dan samen naar een passend moment om elkaar digitaal te
ontmoeten.
Fysieke bijeenkomst
Verschillende bewoners hebben ons al laten weten het erg vervelend te vinden dat zij vanwege de
coronarichtlijnen niet kunnen reageren tijdens een fysieke bijeenkomst. Wij begrijpen die reactie
volledig. Ook wij willen u graag persoonlijk op locatie ontmoeten. Op termijn zullen we alsnog een
fysieke bijeenkomst organiseren voor diegene die daar behoefte aan hebben. Heeft u behoefte aan een
fysieke bijeenkomst? Laat het ons weten via palmstraat@amersfoort.nl of bel het projectteam op
telefoonnummer 14 033. U ontvangt dan een uitnodiging zodra bekend is wanneer de bijeenkomst
plaatsvindt.
Hoe gaan we verder?
Zodra iedereen de kans heeft gekregen om – online of fysiek – te reageren, verwerken we waar mogelijk
de reacties in een definitief ontwerp. U begrijpt dat we deze vervolgstap pas kunnen nemen zodra alle
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coronabeperkingen voorbij zijn. Zodra het definitief ontwerp klaar is presenteren we het op onze
website en laten we dat technisch uitwerken door een aannemer die het daarna buiten uitvoert.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Amersfoort,

J. Vredenberg
Projectmanager

