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Samenvatting
Aan het AmersfoortPanel zijn medio juni vragen voorgelegd die afkomstig waren van
raadsfracties. De vragen gingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals zwarte Piet, de
bouw van windmolens, vuurwerk, hoogbouw en de bouw van het stadhuis. De uitkomsten
kunnen worden gebruikt in de politieke discussies over deze onderwerpen.
Over de kleur van (zwarte) Piet zijn de meningen verdeeld: een kleine meerderheid is
voor (geleidelijke) verandering van het uiterlijk. Tegelijkertijd vinden iets meer mensen
dat de gemeente zich niet moet mengen in de discussie over de rol van Piet.
In het Panel is een ruime meerderheid te vinden voor het strenger aanpakken van
knalvuurwerk en voor het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones.
Om de lokale woningnood te lenigen vindt de helft van de panelleden dat de gemeente
toch vooral moeten inzetten op de bouw van starterswoningen. Zo’n 30 procent is tegen
hoogbouw; de voorstanders van hoogbouw zien deze bij voorkeur op Isselt of een ander
bedrijventerrein verschijnen.
Over de keuze om windmolens te bouwen in de stad zijn de meningen zeer verdeeld. Het
aandeel tegenstanders is een fractie groter dan het aandeel voorstanders.
Vanuit het Panel blijkt een lichte voorkeur te bestaan voor renovatie van het bestaande
stadhuis, hoewel men ook vaak aangeeft dat dit vooral een afweging van kosten moet
zijn, die men als burger moeilijk kan beoordelen.

Onderzoeksopzet
Het AmersfoortPanel bestaat uit circa 5.600 leden van wie circa 400 jonger zijn dan 18
jaar. Zij hebben zich bereid verklaard om enkele keren per jaar mee te werken aan een
digitaal onderzoek van de gemeente.
In de periode van 13 tot 18 juni kregen de volwassen panelleden de raadsvragen
voorgelegd. Uiteindelijk hebben 2.250 panelleden meegedaan, een respons van 43%.
Deze respons is iets lager dan we gewend zijn. Vanwege de korte doorlooptijd die vereist
was, is dit keer geen herinnering verstuurd.
De leden van het Panel vormen geen perfecte afspiegeling van de Amersfoortse bevolking.
Vooral maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en mensen van middelbare
en oudere leeftijd zijn oververtegenwoordigd in het onderzoek.

Stad met een hart
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1 (Zwarte) Piet
Hoe denken Amersfoorters over (zwarte) Piet en de discussie die hierover gevoerd wordt?
Een meerderheid van het digitale panel (61%) vindt dat “zwarte Piet onderdeel is van de
Nederlands cultuur en dat moet zo blijven”. Dat betekent niet dat Piet als onderdeel van
die cultuur per se zwart moet zijn volgens panelleden. Dat blijkt ook uit de volgende
stellingen.
Ongeveer 40% vindt dat Zwarte Piet volledig zwart of bruin geschminkt moet zijn. Iets
meer dan de helft (56%) is van mening dat het uiterlijk van Piet geleidelijk mag
veranderen.
Slechts 11% van de respondenten denkt dat kinderen er een punt van zullen maken hoe de
Piet eruit ziet.
Over de rol die de gemeente Amersfoort moet spelen in de discussie over (zwarte) Piet zijn
de meningen verdeeld: 35% is voor een actieve rol en 44% is tegen.
Figuur 1

Stellingen over (zwarte) Piet
Het is een onzinnige discussie; er is geen probleem.

Zwarte Piet is onderdeel van de Nederl. cultuur en dat moet zo blijven.
Zwarte Piet hoort volledig zwart of bruin geschminkt te zijn.
Het uiterlijk van Piet mag van mij geleidelijk veranderen.
Kinderen zullen er geen punt van maken hoe (zwarte) Piet eruit ziet
De gemeente Amersfoort moet een actieve rol spelen in de discussie…
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Bron: O&S Amersfoort (opm.: ongeveer 1% van de respondenten gaven ‘weet niet/geen
mening als antwoord. Deze zijn opgeteld bij ‘neutraal’.)
Emoties
Veel respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoord toe te
lichten in de open vragen. Het onderwerp (zwarte) Piet blijkt daarin de nodige emoties op
te roepen en een aantal panelleden betreuren het dat deze discussie een smet werpt op
het kinderfeest.
“Helaas is de discussie over Zwarte
Piet zo verhard dat geen van de
partijen bereid is naar elkaar te
luisteren.”
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2 Vuurwerk
Panelleden voor strenger optreden
Eerder, in 2014, hebben raadsfracties vragen gesteld over vuurwerk. Toen vond driekwart
van de panelleden dat het afsteken van vuurwerk door inwoners verder beperkt of zelfs
volledig verboden moest worden. Als tegemoetkoming was bijna 90% voorstander van het
organiseren van een of enkele vuurwerkshows in de stad.
De mening over vuurwerk bleek bij dat onderzoek sterk leeftijdsgebonden. Onder de jonge
huishoudens (tot 30 jaar) was 55% voor beperken of verbieden. Dat percentage liep op tot
bijna 90% onder de 70-plussers.
In het onderzoek van juni 2019 kwam het onderwerp opnieuw aan de orde, maar met iets
andere vragen. Gevraagd is onder andere wat men vindt van de maatregelen die gemeente
en politie nemen tegen het afsteken van knalvuurwerk. Zes op de tien panelleden vindt dat
zij te weinig doen. Drie op de tien vindt dat men voldoende doet en slechts 2% vindt
gemeente en/of politie te streng. De overige 8% heeft er geen mening over.
Vuurwerkvrije zones
Gemeenten hebben de bevoegdheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. Amersfoort heeft
tot nu toe één gebied vuurwerkvrij verklaard: het gaat om het terrein van Meander MC.
Van de deelnemers aan het onderzoek vindt bijna 80% dat er meer vuurwerkvrije zones in
Amersfoort zouden moeten komen. Circa 15% vindt dat niet nodig en 6% heeft daar geen
mening over. Van de voorstanders van meer vuurwerkvrije zones is driekwart van mening
dat zo’n zone wel in de eigen buurt of straat zou mogen komen. Dat is dus omgerekend
60% van alle respondenten.
Net als in 2014 is de weerstand tegen (knal)vuurwerk groter, naarmate men ouder is.
Ouderen zijn ook vaker voorstander van het instellen van vuurwerkvrije zones.
Tips
Ook uit de antwoorden op de open vraag blijkt dat er onder een groot deel van de
respondenten weerstand is tegen het knalvuurwerk en de overlast die dit oplevert voor
mens en dier. Er blijkt vooral boosheid naar overlastgevers, vooral als die zich richten
tegen handhavers. Tegelijkertijd vindt men dat het beleid op het punt van handhaving lang
niet ver genoeg gaat. Soms noemt men andere landen of gemeenten die daartoe als
voorbeeld kunnen dienen.

“Er zou een landelijk verbod moeten komen op
knalvuurwerk. Is in Australië ook gerealiseerd, al
iedereen eraan gewend en tevreden!”
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3 Woningbouw en hoogbouw
Woningen: vooral bouwen voor starters
Amersfoort kent een tekort aan woningen. Dat blijkt onder meer uit de lange wachtlijsten
voor woningzoekenden in de sociale huur. Maar ook in het middensegment (huren van circa
720 tot 1000 euro) en in de koopsector is het tekort voelbaar.
De gemeente werkt momenteel aan een Woonvisie waarin is uitgewerkt hoe men de
woningtekorten wil terugdringen.
Aan de panelleden is gevraagd welk woningsegment met voorrang gebouwd zou moeten
worden om tegemoet te komen aan de woningvraag? Bijna de helft (49%) noemt ‘woningen
voor starters’.
Daarna volgen drie andere categorieën: seniorenwoningen (13%), gezinswoningen (12%) en
niet-zelfstandige woonruimte, zoals studentenhuisvesting (2%).
Bijna 16% heeft geen voorkeur voor een specifiek woningtype en de resterende 9% heeft er
geen mening over.
Hoogbouw: liefst op Isselt
Een deel van het woningtekort kan worden terug gedrongen met hoogbouw op diverse
locaties in de stad. Aan het Panel is de vraag gesteld ‘op welke locatie men hoogbouw
passend vindt?’. De mensen mochten meerdere antwoorden aankruisen.
31% van de panelleden geeft op deze vraag aan liever helemaal geen hoogbouw te willen.
Wanneer men wel een voorkeur heeft, wordt Isselt vaak aangekruist en in veel mindere
mate ‘langs het Valleikanaal’. Als andere locaties noemt men vooral het gebied rondom
het centraal station, centrum richting Isselt en in Vathorst en langs de randen van de stad.
Ook pleit men ervoor hoogbouw te vermijden in en rond de binnenstad en in parken.
Figuur 2

Op welke locaties vindt u hoogbouw passend?
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Bron: O&S Amersfoort

Minder bouwen?
In de opmerkingen die over woningbouw zijn gemaakt, noemt men een aantal keren dat
een keuze voor één doelgroep moeilijk te maken is. “Maak woningen dus geschikt voor
meerdere doelgroepen”. Voor allerlei woningzoekenden is behoefte aan betaalbare

4

huisvesting. Ook geven sommige respondenten aan dat men voor een goede afweging de
(demografische) informatie mist. Het advies dat men soms meegeeft: bouw voor de eigen
behoefte en niet voor de tekorten in de Randstad. En ook vaker genoemd: wees voorzichtig
met het volbouwen van de stad en laat parken (park Schothorst!) ongemoeid.

“Naast starterswoningen ook meer betaalbare koopwoningen en
seniorenwoningen bouwen. Die brengen de doorstroming op
gang, waardoor er voor starters meer woningen komen.”

4 De bouw van windmolens
Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat houdt in dat alle energie
die huishoudens en bedrijven verbruiken, duurzaam geproduceerd wordt. Een van de
manieren om dat te bereiken kan het gebruik van windmolens zijn.
Op de vraag ‘vindt u dat de gemeente Amersfoort moet investeren in de bouw van
windmolens binnen de gemeentegrenzen?’ blijken de meningen duidelijk verdeeld.
Een iets groter deel, 46%, is tegen de bouw van windmolens en 43% is voorstander.
De resterende 11% heeft er geen mening over.
Aan de voorstanders van windmolens is gevraagd op welke plekken die windmolens dan
gebouwd zouden moeten worden. Veel panelleden noemen het buitengebied en eveneens
een aanzienlijk deel vindt dat ze gebouwd moeten worden op bedrijventerreinen, zo ver
weg mogelijk van bewoners.
Uit de antwoorden op de open vragen noemen voor- en tegenstanders vooral de
argumenten om hun mening kracht bij te zetten. Maar vaak schrijft men ook dat men de
informatie mist om een goede afweging te kunnen maken.

“De keuze voor of tegen windmolens is
vooral een afweging van kosten en
opbrengsten tegenover alternatieven. Dat
kun je beter aan deskundigen overlaten.”
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5 (Ver)bouw stadhuis
Tot slot kon het panel zich uitspreken over het stadhuis dat aan vernieuwing toe is.Vindt
men dat het bestaande stadhuis gerenoveerd moet worden of dat er op een andere locatie
gebouwd moet worden. In het laatste geval kan het gaan om nieuwbouw, maar ook om de
renovatie van een bestaand pand.
Een iets groter deel, 42%, geeft de voorkeur aan renovatie van het bestaande pand
tegenover 29% dat vindt dat er een andere locatie moet worden gekozen.
Dat het voor veel burgers een lastige keuze is, blijkt ook uit het feit dat eveneens 29%
geen voorkeur heeft of er geen mening over heeft.
Figuur 3

Heeft u een voorkeur voor renovatie van het bestaande stadhuis of een
locatie elders?
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Let op de kosten
Ook uit de reacties die men geeft in de open vraag, blijkt dat men het maken van een
keuze lastig vindt. De teneur van de reacties is veelal: laat deskundigen een goede
afweging maken van de kosten van de verschillende opties. Ook is men vaak de mening
toegedaan dat het veel goedkoper zou moeten kunnen of men verwacht dat de
uiteindelijke kosten wel hoger uit zullen komen.

“Het maakt mij niet uit waarvoor ze
kiezen. Mijn voorkeur gaat uit naar de
laagste kosten: niks fancy, gewoon een
deugdelijk, praktisch kantoor!”
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