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Verkiezingsprogramma  

Vóór een gelukkig Amersfoort!  

  

Betekenis ‘gelukkig’  
‘ge-luk-kig’(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)  

1.tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden met een gevoel van blijheid en harmonie  

  

Onze vijftien punten:  

1. Echte inspraak: dus niet alleen meedenken maar ook meebepalen!  

2. Inwoners meer invloed geven waardoor inwoners in hun eigen wijk kunnen bepalen wat 

er gebeurt. 

3. Voortaan bouwen aan de randen van de stad maar niet in Coelhorst en Hoogland-West 

4. Niet bouwen in parken (zoals Park Schothorst).   

5. Amersfoort voor Amersfoorters: voorrang bij (sociale)koopwoningen. 

6. Sloop geen volksbuurten zoals Jericho want daarmee sloop je ook de sociale cohesie.  

7. Een onafhankelijke ombudsfunctie voor klachten.  

8. Einde aan schrijnende situaties in Jeugd- en Thuiszorg  

9. Pak de zorg slimmer aan en wees zuinig op mantelzorgers. Biedt op tijd de juiste zorg, 

maatwerk voor de cliënt.  

10. Ieder kind gelijke kansen! Jongeren meer invloed geven.   

11. We accepteren geen discriminatie.  

12. Een energiefonds voor Amersfoorters  die hun energiekosten of investeringen in 

duurzaamheid niet kunnen betalen.  

13. De komende 4 jaar moeten de gemeentelijke belastingen gelijk stijgen of dalen met de 

inflatie.  

14. De Westelijke rondweg van 80 miljoen of zelfs meer moet er niet komen. Voor dat geld 

kunnen we ons hele verkiezingsprogramma  uitvoeren.  

15. Geen politieke spelletjes, het moet weer gaan over de inhoud. Zo kan het vertrouwen in 

de politiek hersteld worden. 

Inleiding  
Lijst Noëlle Sanders is een partij met een sociaal hart. Wij spannen ons in voor een gelukkig 

Amersfoort.  

Voor de komende 4 jaar hebben we daarvoor  vier speerpunten gekozen waar we actie op willen 

ondernemen:  

1. Meer betaalbare woningen voor jong en oud. 

2. Niet bouwen in parken zoals in Park Schothorst. 

3. Zelf bepalen wat er gebeurt in de wijk. 

4. In elke wijk een ontmoetingspunt om eenzaamheid tegen te gaan. 
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1. Een gelukkige wijk met meer en betaalbare 

woningen  

Woningmarkt 
Er zijn meer betaalbare woningen nodig. Dat wil zeggen dat je niet 

meer dan 40% van je salaris kwijt bent aan woonlasten. Meer 

sociale huurwoningen zijn nodig (nu  is de wachttijd 10 jaar) maar 

ook meer sociale koopwoningen tot 250.000 euro. Jongeren krijgen 

anders geen mogelijkheid om iets voor zichzelf op te bouwen. De 

hoge en stijgende vraagprijzen voor koopwoningen en ook het 

overbieden zorgen ervoor dat de jongeren geen kans maken op de 

woningmarkt. Maar ook ouderen die willen verhuizen hebben het 

moeilijk. Ze komen niet aan een geschikte betaalbare woning terwijl 

zij vaak eengezinswoningen achter kunnen laten wat goed zou zijn voor de doorstroming. 

Naast bouwen moeten er meer ‘voordeuren gedeeld kunnen worden’: maak het mogelijk om een 

kamer te verhuren in een sociale huurwoning , maak het splitsen van huizen makkelijker en bouw 

kantoren om. We willen dat er woningen komen die beter aansluiten op de leefwereld van 

jongeren.  

Volksbuurten zoals Jericho moeten behouden blijven omdat men elkaar hier helpt en dat is 

onbetaalbaar. Scheefwonen ( een te goedkope of te dure woning) moet tegengegaan worden.  

We willen voorrang voor Amersfoorters bij koop en particuliere huur. Ook voor Amersfoorters die 

weer terugkeren nadat ze bijvoorbeeld elders  hebben gestudeerd. Ouders blij, kinderen blij!  

We willen voorrang voor senioren in Amersfoort bij (nieuwbouw) appartementen. Bouw je voor 

ouderen, dan bouw je voor iedereen! Dit sluit aan op onze eerdere moties die wij hebben 

ingediend over doorstroming en tijdelijke woningen op braakliggend terrein. 

Woningbouw mogelijkheden zien wij vooral aan de randen van de stad zoals Vathorst Bovenduist 

waar mogelijk gebouwd kan worden. In de stad kan dat alleen op locaties waar transformatie van 

kantoren/industrie zal plaatsvinden zoals de Hoef of de Isselt. Absoluut niet waar het ten koste 

gaat van openbaar groen of parken (niet in Park Schothorst en ook niet bouwen in Hoogland West 

en Coelhorst).In tijden van Corona blijkt wel hoe belangrijk groen is om in te recreëren. Overigens 

moet er wel een oplossing komen voor de boeren in de buitengebieden die steeds meer overlast 

hebben van fietsers en wandelaars bij de uitoefening van hun bedrijf. 

Gemeenten kunnen ook zelf woningen bouwen. Er zijn al goede ervaringen in andere steden met 

het bouwen van sociale koopwoningen. In Amersfoort zijn die er nu niet maar die zijn wel heel 

hard nodig! 

We zijn niet tegen hoogbouw maar de buurt moet daarin een belangrijke stem krijgen. We willen 

wel natuur-inclusief (met veel groen en biodiversiteit) bouwen maar de belangrijkste voorwaarde is 

dat de hoogbouw winst voor de buurt oplevert. Dus geen afstand van grote gebouwen door kale 

tochtige ruimten eromheen met veel asfalt. Maar levendigheid, ook avonds met winkels en 

koffietentjes, bankjes, groen om in te wandelen, kinderspeelplaatsen en ondergronds parkeren 

zodat het als fietser en wandelaar fijn is om te vertoeven. 

Leefomgeving  
De huidige woningnood maakt dat we veel moeten bouwen. Dit zorgt voor een enorme druk op de 

leefbaarheid. Wanneer voor woningbouw groen moet verdwijnen moet er meer groen voor terug 

komen. Het moet voor een buurt meerwaarde opleveren. In plaats van nog meer in te breiden 

willen we aan de buitenkant van de stad bouwen.  

Wij willen dat er meer aandacht komt voor het versterken van de leefomgeving in de wijken en het 

stimuleren van de biodiversiteit.  
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Initiatieven met infrastructuur voor vlinders en bijen vriendelijke zones en bermen moeten worden 

uitgebreid. Een groen aanzicht draagt bewezen bij aan een gelukkige omgeving en natuur blijkt in 

coronatijd ook belangrijk om te versterken.  

Ook willen we geveltuintjes en vergroening van de wijk stimuleren 

door daarvoor een stimuleringsregeling op te zetten. Maar de 

leefomgeving stopt niet bij het groen. Gebouwen moeten 

toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Veilige trottoirs, 

geen rommel rond inzamelingspunten voor afval, rolstoel- en 

rollatorvriendelijke paden, extra toiletten en ontmoetingsplekken 

behoren ook tot een prettige leefomgeving. 

Veiligheid en privacy vragen een zorgvuldige afweging. 

Cameratoezicht is alleen acceptabel als er frequente problemen of vernielingen zijn of wanneer 

deze te verwachten zijn. Voorbeeld is de fietsroute door park Schothorst waar regelmatig mensen 

worden lastig gevallen. 

Politie en boa’s zorgen voor onze veiligheid. Wij zijn voorstander van meer toezicht dus goed als 

er meer boa's komen op straat mits zij naast de repressieve taak (bonnen schrijven) een grotere 

preventieve rol krijgen bij het signaleren van mogelijke verbeteringen in het publieke domein. 

Verkeer en verkeersveiligheid  
Wij willen dat er in de komende periode meer aandacht komt voor verkeersveiligheid. 

Electrische auto’s zijn steeds stiller en daardoor is het moeilijker om 

ze als fietser of wandelaar aan te horen komen. Gelukkig gaan 

steeds meer mensen fietsen, maar fietsen met trapondersteuning 

worden steeds sneller waardoor er een grotere kans is op 

ongelukken. Dat vraagt om een evaluatie van het verkeersbeleid 

waarbij voor ons het uitgangspunt is dat woonstraten omgebouwd 

moeten worden naar straten waar de auto “te gast” is, zodat 

kinderen daar veilig kunnen spelen. 

Te verwachten is dat tijdens de komende raadsperiode het knooppunt Hoevelaken op de schop 

gaat met files rond de stad tot gevolg. We willen voorkomen dat het sluipverkeer door de stad 

gaat. Er moet een goed plan komen waarin we inzetten op alternatief/duurzaam vervoer met 

bijvoorbeeld een aanmoediging/korting om het gebruik van deelvervoer te stimuleren. 

De proef met deelauto’s bij de Hogeweg is mislukt. Het is te kort door de bocht dat daarom nu al 

de parkeernorm bij nieuwbouw wordt verlaagd met de aanname dat deelvervoer een succes is. 

Dat gaat parkeeroverlast geven in de straat maar ook in de wijken eromheen die dan de prijs 

hiervoor moeten betalen. 

Voorzieningen  
In een gelukkige wijk moeten voldoende voorzieningen zijn die aansluiten bij de samenstelling van 

de wijk. Ontmoetingsplekken voor ouderen én jongeren kunnen de verbondenheid in een wijk 

stimuleren. In de wijk moet een ontmoetingsfunctie mogelijk zijn om eenzaamheid tegen te gaan. 

Wij vinden dat Amersfoort dit beter moet faciliteren.  

 

Meer volkstuinen zijn nodig: om educatieve redenen maar ook om de 

eigen lokale voedselvoorziening te stimuleren.   
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2. Gelukkige mensen in een  veilige omgeving met 

goede zorg  

Toegang tot goede zorg 
Goede zorg is voor ons zorg die eigen kracht faciliteert maar ontzorgt waar nodig. Hiermee 

geven we aan dat we vinden dat de cliënt centraal staat en vanuit zijn/haar leefwereld bekeken 

moet worden wat er nodig is. Wij verstaan  onder zorg meer dan 

alleen medische zorg: ook de ondersteuning en hulp die mensen 

nodig hebben als ze zichzelf wat minder goed kunnen redden. Met 

als doel de veerkracht te verhogen en invulling te kunnen geven 

aan een betekenisvol leven. Ook wel “positieve” gezondheid 

genoemd.   

Wij maken ons hard voor zorg van goede kwaliteit en een goede 

toegang tot zorg waar de beste professionals beoordelen wie er wel en wie er geen zorg krijgt. 

Geen schrijnende situaties meer in de jeugd- en thuiszorg. We willen meer aandacht in de zorg 

voor migrantenouderen zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Verder vinden wij dat hulp op tijd 

moet worden geboden: er moet iets gedaan worden aan de veel te lange wachtlijsten van de GGZ. 

Jeugdzorg  
Er maken te veel jongeren gebruik van jeugdzorg en de hulp die ze krijgen is niet altijd even goed. 

Er worden veel kinderen en jongeren uit huis geplaatst en zij worden hier niet altijd beter van. We 

maken ons hierover zorgen.  

In de vorige raadsperiode hebben wij het initiatief genomen tot een motie waarin de rekenkamer is 

gevraagd onderzoek te doen naar de jeugdbeschermingsketen in de regio Amersfoort. Met de 

resultaten van dit onderzoek willen we aan de slag.  

Wij vinden dat onze jeugd veel meer aandacht moet krijgen. Zij zijn 

de toekomst die erg onzeker is geworden. (corona maatregelen, 

uitholling onderwijs, lastige woningmarkt). Wij vinden aandacht voor 

de mentale gezondheid van onze jeugd erg belangrijk. De extra 

middelen die de gemeente hiervoor van het rijk heeft ontvangen op 

diverse domeinen zouden  voor deze jeugd moeten worden 

ingezet.   

Zo kunnen we zorgen dat de kinderen en jongeren een beter 

perspectief krijgen. Zo wordt voorkomen dat er een extra beroep op Jeugdzorg nodig is. 

Daar waar jongeren ook na interventie door jeugdwerkers overlast blijven geven mag er hard 

worden opgetreden. Jeugdwerkers zijn ervoor opgeleid om eerst samen met die jongeren te 

zoeken naar zinvolle activiteiten die deze jongeren aanspreken. Blijft de overlast dan rest helaas 

de harde aanpak. 

Betrouwbare overheid  
Bij het streven naar een veilige omgeving waar mensen zich gelukkig 

voelen past een bereikbare en betrouwbare overheid die luistert naar de 

inwoners. We horen steeds vaker dat inwoners hun vertrouwen in de 

overheid verliezen. Inwoners willen zelf kunnen meebepalen over de 

invulling van hun leefomgeving. Wij vinden het een goed idee dat meer 

inwoners direct invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden.   

Daarom willen wij dat er experimenten komen met een gelote 

burgerraad. Bijvoorbeeld op wijk- of buurtniveau. Ook stimuleren wij het 
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uitdagen van de gemeente door wijkbewoners en instellingen die taken beter, slimmer en/of 

goedkoper kunnen uitvoeren via budget- of buurtrecht. 

Wij willen niet dat de gemeente om kosten te besparen loketten gaat sluiten en diensten alleen 

digitaal via de website gaat aanbieden. Er is nog een groot aantal inwoners die digitaal niet de 

mogelijkheden hebben om de diensten van de gemeente aan te vragen via de computer. Fysiek 

klantencontact moet mogelijk blijven. 

Wij willen een onafhankelijke gemeentelijke ombudsfunctie voor klachten. De huidige 

klachtenregeling is onvoldoende onafhankelijk door de interne afhandeling en bij ontevredenheid is 

de gang naar de nationale ombudsman een te grote hobbel. 

Bij de keuze over het bouwen van een nieuw stadhuis óf het huidige stadhuis renoveren kiezen wij 

voor een nieuw, duurzaam en energiezuinig stadhuis. Het is goedkoper om een nieuw stadhuis te 

bouwen op eigen grond dan om een oud stadhuis te moeten renoveren. Dit heeft te maken met  

dat er nu nog een gedeelte van het stadhuis wordt gehuurd, de huidige lage rente en de 

energiekosten.  

Wij willen dat er meer inzicht gegeven wordt over de besteding van belastingen en inkomsten. 

Hondenbelasting moet afgeschaft worden wanneer deze gelden in de algemene pot verdwijnen. 

Hondenbelasting mag blijven als de inkomsten gebruikt worden voor onderhoud van 

uitlaatterreinen, legen van hondenpoep containers etc. Ook ten aanzien van besteding van de 

parkeer inkomsten mag meer inzicht gegeven worden. 

Wij willen de voorzieningen op peil houden maar kijken wel kritisch naar de ontwikkeling van de 

belastingen. De komende 4 jaar moeten de gemeentelijke belastingen gelijk stijgen of dalen met 

de inflatie. 

Regelmatige communicatie en evaluatie over de kwaliteit van de voorzieningen door de  gemeente 

met de  inwoners  in de wijk is noodzakelijk. We zijn voorstanders van meer betrokkenheid  van 

inwoners om samen de problemen in de wijk te bespreken en zo met gedragen voorstellen voor 

verbeteringen te kunnen komen. 

Klimaat gevolgen  
Ook in Amersfoort zal de komende raadsperiode regelmatig over 

klimaatmaatregelen gesproken worden. Wij zien stimulering van 

isolatie van woningen en bedrijven en aanleg van zonnedaken als 

de hoogste prioriteit. De vaak slechte staat van sociale 

huurwoningen treft inwoners die het vaak al niet breed hebben 

direct in hun portemonnee. Slecht voor de inwoner én slecht voor 

het milieu.  

De gemeente moet meer initiatieven ontplooien om snel een dekkend netwerk van elektrische 

laadpalen te realiseren. Ook willen we dat de gemeente de realisatie van een waterstoftankstation 

gaat stimuleren, bijvoorbeeld in het havengebied. De opkomst van vrachtwagens op waterstof is 

namelijk nu al gaande.  

Wij zien ook mogelijkheden om zonneparken te realiseren langs een aantal (snel-)wegen. Daar 

liggen bermen (A28, A1, Outputweg) die prima geschikt zijn om zonnestroken te realiseren. Bij 

zonnepanelen op weilanden kunnen boerderijen omgebouwd worden naar energie-boerderijen 

Warmtenetten zien wij als mogelijkheid om van het gas af te gaan 

maar dan niet gestookt op biobrandstof. Onderzoek naar gebruik 

van aardwarmte willen we ondersteunen mits de kwaliteit van de 

natuur en het grondwater hierdoor niet achteruit gaat.   

Om investeringen in energieprojecten door inwoners en coöperaties 

te versnellen willen we dat de gemeente een energiefonds opricht 

met renteloze leningen. 



 Lijst Noëlle Sanders LIJST 15  

  

  

 Pag. 6 van 8  Verkiezingsprogramma Lijst Noëlle Sanders 

Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting alleen stijgen wanneer door de 

maatregelen de kosten van gezinnen omlaag gaan. Dus kostenneutraal voor de inwoners is prima. 

Wanneer het de kosten alleen maar verhoogd voor de inwoners en er staat niets tegenover dan is 

dat een slecht idee want dat ondermijnt het draagvlak voor de maatregelen. 

Bij het eventueel plaatsen van windmolens in de gemeente is het voor ons voorwaarde dat de 

inwoners die er mogelijk overlast van kunnen hebben erover mee kunnen beslissen en voor de 

overlast ook financieel gecompenseerd worden. 

Het is een prachtig streven om alle huizen van het gas af te krijgen, maar niet realiseerbaar. Voor 

verschillende soorten woningen zijn de kosten te hoog of zijn de infrastructurele maatregelen zeer 

ingrijpend. Daar waar mogelijk moeten we het wel doen. 

De gemeente Amersfoort moet stoppen met het gebruik van biomassa om huizen te verwarmen. 

Biomassa is geen duurzame brandstof en is ook nog eens vervuilend (CO2). Wij geven voorkeur 

aan zone- en windenergie én isolatie maatregelen. 

    

3. Kansengelijkheid en verbinding voor iedereen!  

Tegengaan van kansenongelijkheid en discriminatie  
Het is in Nederland nog steeds zo dat mensen uit achterstandswijken minder kansen hebben in de 

samenleving.   

Kansenongelijkheid ontstaat door taalachterstanden, armoede en instabiele thuissituaties en wij  

vragen de gemeente om daar meer aandacht voor te hebben.  

Ook mensen met beperkingen worden niet op gelijke voet behandeld. Dit is kwalijk en staat 

het geluk en de gezondheid van deze mensen in de weg. Iedereen wil graag werken en 

kunnen presteren naar vermogen. Daarom zullen wij ons hard 

maken voor kansengelijkheid. Verder willen wij investeren in de 

dialoog over anti-discriminatie. Die zou al op de basisschool 

moeten beginnen.  

Al jaren is de Amersfoortse samenleving multicultureel. Dit hebben 

we met de culturele erehaag (127 nationaliteiten) op koningsdag in 

2019 kunnen zien. Wij zijn hier trots op en constateren dat dit onze 

samenleving in allerlei opzichten heeft verrijkt. 

Landelijk is bepaald dat een statushouder binnen 10 weken een sociale huurwoning moet krijgen 

van de gemeente. Dat voelt oneerlijk ten opzichte van iemand die al vele jaren staat ingeschreven. 

We zouden dan ook een tussenvorm willen voor toewijzing. Door statushouders een ‘woon 

carrière’ te laten maken door bijvoorbeeld eerst een kamer aan te bieden in een 

gemeenschappelijk huis of een kleine tijdelijke woning en dan op termijn doorstromen naar een 

grotere woning. 

Werk, inkomen, onderwijs en het voorkomen van schulden  
Voor een goede gezondheid is het van belang dat belangrijke levensgebieden in balans zijn: werk, 

inkomen, een netwerk met familie en vrienden,  gewenste opleiding, en ook goede zorg en  

gezondheid. Er ontstaat stress als dat voor mensen niet bereikbaar is en de bestaanszekerheid in 

gevaar komt.    

Wij zetten ons graag in voor een goed en sociaal minimabeleid en vinden het heel belangrijk dat 

mensen snel worden geholpen als er schulden ontstaan. 

Er is discussie gaande of mensen met een bijstandsuitkering verplicht moeten worden een 

tegenprestatie te leveren in de samenleving. Tegenprestatie is veel te negatief, niet iedere 

bijstandsgerechtigde is daartoe namelijk in staat. Wij willen mensen in hun kracht zetten met 
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participatiewet experimenten waardoor zij via extra begeleiding en het toestaan van hogere 

bijverdiensten in staat zijn om zelf uit de bijstand te komen. 

Armoedebestrijding moet gericht zijn op deelname aan de maatschappij. Stimulering naar werk 

biedt op langere termijn de beste vooruitzichten om uit de armoede te blijven. Maar niet iedereen 

is daartoe in staat, voor hen dient er een vangnet te zijn om volwaardig te kunnen meedoen. 

In de komende periode willen we ten aanzien van de economie verder kijken dan alleen de 

stadsgrenzen om werkgelegenheid te bevorderen.   

Ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid en economie lokaal. Wij willen 

dat stimuleren met een ondernemingscentrum voor startende ondernemers.  

Amersfoort heeft veel goede scholen maar het in stand houden daarvan vraagt extra inzet. 

Wanneer een school door de inspectie gewaarschuwd wordt willen we dat de gemeente bijspringt 

om de school te ondersteunen.    

Inwoners bepalen de buurt en wijk  
Wij willen dat een wijkcentrum in eerste instantie een 

ontmoetingsfunctie heeft in de wijk en een plek moet zijn waar 

iedereen welkom is die in die wijk woont. De activiteiten moeten 

dan ook vooral hierop zijn gericht. Wij vinden dat de gemeente 

Amersfoort dit beter moet faciliteren.  

We zijn kritisch op de nieuwe participatiegids. We willen kritisch 

volgen of de invloed van de inwoners daarin voldoende handen en voeten krijgt in het opgeleverde 

project. Als er hoogbouw in de wijk komt, moet die een meerwaarde opleveren voor de wijk. 

Wij zijn geen voorstander van meer regels voor het kappen van bomen. Belangrijker is om de 

hoeveelheid groen uit te breiden als voorwaarde om een boom te kappen. Dat er soms bomen 

gekapt moeten worden voor de veiligheid is onontkoombaar. 

Bewustwording voor het klimaat waarin wij leven begint met bewustwording over wat wij gebruiken 

en hoe wij met ons afval omgaan. In de discussie over scheiding van afval vooraf of achteraf 

kiezen wij voor het starten van scheiden door inwoners en niet alle afval in één bak gooien. 

Daardoor is er  een betere recycling van grondstoffen mogelijk. 

Wij willen een centraal door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow zodat er minder 

problemen en minder ongelukken zijn. Ook vernielingen kunnen zo worden voorkomen. 

Sport en cultuur voor jong en oud  
De vastgestelde sportnota moet op korte termijn verder worden uitgewerkt. Enkele sportclubs 

snakken naar het vernieuwen van hun accommodaties. Daarvoor moeten de noodzakelijke 

investeringen worden goedgekeurd.  

Sportclubs moeten een bredere rol in de maatschappij krijgen. Naschoolse opvang, BSO, 

huiswerkbegeleiding en bijles voor jongeren zouden ook bij sportclubs voor jongeren kunnen 

plaatsvinden. Ook activiteiten voor ouderen kunnen bij deze clubs 

worden ondergebracht. Sportvoorzieningen moeten er zijn voor 

jongeren maar ook voor ouderen.  

Wij vinden sport voor iedereen belangrijk. In de keuze tussen 

breedtesport en topsport kiezen wij voor de breedtesport. Topsport 

heeft wel een voorbeeldfunctie. Internationale successen zoals 

bijvoorbeeld van Femke Bol zorgen voor een toename van mensen die aan atletiek doen en dat 

vraagt weer om investeringen in sportvoorzieningen voor iedereen. 
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We willen een cultuurvisie voor de komende tien jaar gelet op de 

ontwikkelingen rond de vernieuwing van de Flint. De economische 

waarde van kunst en cultuur kent voor Amersfoort een vijftal aspecten:  

1. Cultuur zorgt voor werkgelegenheid door gebruik van voorzieningen 

en horeca;   

2. Het leidt tot een aantrekkelijker stad waardoor waarde van 

woningen en grond toenemen;  

3. Zonder cultuur zouden we niet zo’n prachtige binnenstad hebben;    

4. Zorgt voor de bestedingen van mensen die onze stad bezoeken;  

5. Kunst en culturele instellingen dragen bij aan cultuureducatie en 

cultuurdeelname door jongeren. 

Dat mag leiden tot hogere uitgaven aan kunst en cultuur mits het een 

positieve invloed heeft voor Amersfoort in de genoemde 5 punten. 

 


