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Nieuwsbrief Bruispad

Vervolgschets Bruispad
in het voorjaar
In de afgelopen maanden is door verschillende

onafhankelijk bureau het aantal auto’s dat staat geparkeerd.

partijen hard gewerkt om het ontwerp voor be-

Dit geeft inzicht in de bestaande situatie wat belangrijk is

bouwing aan het Bruispad aan te passen en verder

voor de vervolgplannen. Uitgangspunt blijft dat nieuwe be-

in te vullen. Op dit moment is de uitwerking van

woners hun auto’s op eigen terrein parkeren.

de schets nog niet zo ver dat we u al iets nieuws
kunnen laten zien. We hopen in de loop van maart
het resultaat te kunnen tonen aan belanghebbenden.

Kiss&ride

Tijdens de laatste bijeenkomst voor omwonenden in no-

Er is gesproken over een parkeerstrook langs

vember hebben Omnia, LATEI, school de Zevensprong en

het nieuwe schoolgebouw voor het wegbren-

de gemeente Amersfoort schetsen getoond van de locatie

gen en ophalen van kinderen, waarna ouders

voor nieuwe woningen en een nieuw schoolgebouw aan

direct de buurt weer uitrijden. Dit is een

het Bruispad. Reacties van omwonenden zijn aanleiding om

kiss&ride strook. Hoe dit het best kan worden

o.a. aanpassingen te onderzoeken die recht doen aan de

ingericht is nog onderwerp van gesprek met de

privacy van bestaande bewoners en om eventuele scha-

verkeerskundigen van de gemeente. De plan-

duwwerking in de omgeving beperken.

nenmakers willen de ruimte die een dergelijke
strook in beslag neemt, graag zo efficiënt mo-

Parkeren

gelijk gebruiken én zorgen dat er geen onveilige

Later deze maand laat de gemeente Amersfoort parkeertel-

situaties of extra drukte in de buurt ontstaan.

lingen uitvoeren in de omgeving van het Bruispad. Op verschillende tijdstippen tellen medewerkers van een

School

Bomen

Nu de plannen concreter worden zal het schoolbestuur
nauwkeurig gaan bekijken hoeveel lokalen en andere ruim-

De bomen in het plangebied zijn inmid-

tes er in het nieuwe schoolgebouw moeten komen. Boven-

dels onderzocht door een deskundig bu-

dien zoeken de samenwerkingspartners naar mogelijkheden

reau om te bepalen hoe de conditie van

voor een locatie voor buitenschoolse opvang.

het groen is. Dit onderzoek is de basis
om te bepalen welke bomen eventueel

Vervolg

verplant kunnen worden en of er nieuwe

Pas als over alle genoemde punten meer duidelijkheid is,

bomen in het gebied kunnen en moeten

kunnen de ontwerpers een nauwkeuriger schets maken om

komen.

te tonen aan de buurt. De nieuwe schets wordt de basis
voor een planologische procedure. Het bestemmingsplan
voor het gebied moet immers worden aangepast om de
bouw van een nieuw schoolgebouw en woningen mogelijk
te maken. Over deze procedure beslist de gemeenteraad
van Amersfoort. Er is daarbij mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen. Als deze officiële procedure van start gaat laten
we u dat ook via deze nieuwsbrief weten.
Naar verwachting ligt er in het voorjaar een verder uitgewerkte schets. Via deze nieuwsbrief nodigen we betrokkenen
dan uit om die schets te bekijken. Dan kunnen we ook melden welke stappen daarna volgen zoals de bestemmingsplanprocedure en het ontwerpen van de gebouwen.
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