
Twee debatten over een sterke en toekomstbestendige binnenstad  

Op woensdag 9 maart en maandag 14 maart organiseren de samenwerkende 
binnenstadorganisaties twee debatten over de toekomst van de binnenstad 
(historische binnenstad en Eemplein). Beide debatten vinden plaats met 
verschillende politieke fracties en u kunt zich aanmelden om live aanwezig te 
zijn. Binnenstadondernemers, politici, bewoners etc; eenieder is van harte 
welkom. Ook is er de gelegenheid om live mee te kijken via Zoom. 

Mobiliteitsdebat - 9 maart 

Gezondheid – Leefbaarheid – Milieu – Mobiliteit – Bereikbaarheid – Groei van stad en economie: in 
Amersfoort staan we de komende tijd voor een aantal grote vraagstukken. Hoe richten we onze stad in 
zodat we klaar zijn voor de toekomst? En wat betekent dat voor het mobiliteitsbeleid? Daarom 
organiseren de Fietsersbond, Milieudefensie en de gezamenlijke binnenstad-organisaties dit debat, 
wat o.a. gaat over bereikbaarheid, de autoluwe binnenstad en de toekomst van de stadsring.  

Wanneer Woensdag 9 maart 

Waar De Observant, Stadhuisplein 7 

Hoe laat 20:00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19:30) 

Aanmelden live debat Aanmelden mobiliteitsdebat 

Meekijken via Zoom https://zoom.us/download Meeting ID: 957 5795 7081 Passcode: 375643  

Debat Economische vitaliteit en Culturele schaalsprong - 14 maart 

De binnenstad van Amersfoort wil sterker uit de crisis komen en bouwen aan een 
toekomstbestendige, vitale binnenstad, waar het aangenaam verblijven is. Dit vergt een sterke 
overheid en krachtige samenwerking met ondernemers. Wat is nodig voor een krachtig herstel en hoe 
zorgen we ervoor dat Amersfoort tot de beste binnensteden blijft behoren? Hoe zetten we de relatieve 
achterstand op het gebied van cultuur om in een krachtige schaalsprong? 

Wanneer Maandag 14 maart 

Waar KAdECafé, Eemplein 75 

Hoe laat 20:00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19:30) 

Aanmelden live debat Aanmelden debat economische vitaliteit en culturele schaalsprong 

Meekijken via Zoom https://zoom.us/download Meeting ID: 977 9335 5107 Passcode: 538355 
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