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Masja Prins

Onderwerp: FW: Q&A Digitale raadsledenbijeenkomst Regio Amersfoort - RES en 

Ontwikkelbeeld

Bijlagen: RAADSINFORMATIEBRIEF ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 200624.pdf; 2020.09.30 

QenA informatieavond Ontwikkelbeeld-def.pdf

Van: Miranda Lamme  

Verzonden: woensdag 18 november 2020 18:57 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: Q&A Digitale raadsledenbijeenkomst Regio Amersfoort - RES en Ontwikkelbeeld 

 

Beste griffiers, 

 

Bijgaand de raadsinformatiebrief Ontwikkelbeeld en de toegezegde Q&A van de raadsinformatieavond op 30 

september. De vraag aan jullie is deze door te sturen aan uw raadsleden. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Miranda Lamme 

 

Bureau Regio Amersfoort 

Stadhuisplein 5 – Postbus 4000 – 3800 EA  Amersfoort 

T: 033-4695260 

 
Voor het Buitenlandgevoel hoef je niet ver te reizen… 

 

 

Beste raadsleden van de Regio Amersfoort, 

 

Op 30 september jl. hebben we een digitale raadsledenbijeenkomst georganiseerd over 2 belangrijke opgaven: de 

Regionale Energie Strategie (RES) en het Ontwikkelbeeld, waarin we afspraken gaan maken over de te ontwikkelen 

woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. 

Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn er door de deelnemers (raadsleden) vragen gesteld, waarvan de meeste 

meteen door betrokkenen (wethouders, regionaal portefeuillehouder en externe deskundige) zijn beantwoord.  

Toegezegd is om alle gestelde vragen, zowel degenen die tijdens de bijeenkomst zijn beantwoord, als de nog niet 

beantwoorde vragen, in één overzicht beschikbaar te stellen, met de antwoorden daarop. 

Bijgaand treft u deze toegezegde ‘Questions and Answers’ (Q&A) aan. 

 

Heeft u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen? Neem gerust contact op met Willem van der Stelt. Hij is 

strategisch adviseur voor zowel het Ontwikkelbeeld als de RES en is te bereiken op emailadres: 

wl.vanderstelt@amersfoort.nl. 

Meer informatie over de RES kunt u vinden op https://www.resregioamersfoort.nl. 

Meer informatie over het Ontwikkelbeeld kunt u vinden in de u al eerder toegezonden RIB, die we nogmaals hebben 

bijgevoegd.    

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karla Oosting 
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Bureau Regio Amersfoort 

Stadhuisplein 5 – Postbus 4000 – 3800 EA  Amersfoort 

T: 033-4695260 

 
Voor het Buitenlandgevoel hoef je niet ver te reizen… 
 

 

 

 

 


