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Betreft: verplaatsing stadhuis 

 

 

 

Geacht  College, 

 

 

Ons Forum heeft er behoefte aan om te reageren op het door u ingenomen 

standpunt om het Stadhuis uit haar historische setting te halen. Argumenten als te 

duur, twee keer verhuizen, we zijn niet instaat om een voorbeeldige renovatie te 

realiseren, het asbestverhaal en de veiligheid van de gebruikers zijn ons inziens niet 

steekhoudend. 

Om met het laatste te beginnen. Wanneer u het huis verlaat en de oplossing aan 

een marktpartij overlaat komt deze voor dezelfde problemen te staan en zal die ook 

moeten oplossen. In de verkoopprijs zullen verrekend worden alle door u zelf 

genoemde onmogelijke oplossingen. Deze negatieve opbrengst zou u bij de 

investering voor een nieuw kantoor (het Stadhuis ligt aan het Stadhuisplein) moeten 

optellen. 

Het besturen van een stad is meer dan vergunningen afgeven, burgerlijke zaken 

afhandelen, gelden verdelen en belastingen innen. Het besturen in een stad is 

invulling geven aan een democratisch proces dat in alle openheid publiekelijk en 

controleerbaar plaats vindt en een voortzetting is van een rijke geschiedenis die niet  

los te denken is van de huidige plek. Het besturen te ontdoen van haar historische 

setting door in een nieuw kantoorgebouw te gaan zitten en daar dan het woord 

Stadhuis op te plakken is een ontkenning van een rijke bestuurlijke geschiedenis. 

Het is duidelijk dat het uitvoeren en voorbereiden van besluiten en 

verantwoordelijkheden anno nu meer ruimte en techniek vraagt dan jaren geleden. 

Het besturen zelf kunt u echter niet wegdenken uit het publieke domein, het hart van 
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de stad, de plek waar het gebeurt, waar de historische bindingen zichtbaar en 

voelbaar zijn in het rijke ensemble dat verweven is met zijn gegroeide omgeving. 

Voor ieder is het huidige bestuurscentrum zichtbaar, goed bereikbaar en vertolkt de 

plaats die men verwachten mag van een centrum die zijn markante plek niet 

verloochent.  

Wij verwachten dat u uiteindelijk in de definitieve keuze, het gewicht van deze  

historische plek geeft die het verdient en al eeuwen in hart van de Amersfoorters is 

ingesloten. 

Tenslotte is uw mening- en besluitvorming meer dan het realiseren van een  

beslissingsmodel binnen een grote commerciële onderneming, die in beslotenheid 

haar werk kan doen vanuit een directie-etages.  

 

    

  

 

In afwachting van uw antwoord verblijk ik, 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 
 

 

 

Namens het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 

Rob Blaauw 

 

PS. In de geplande nieuwbouw zult u de dure investering voor een parkeerkelder 

onevenredig terug zien in vergelijk met een grondige renovatie van het huidige 

stadhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief gaarne verspreiden onder de Raadsfracties. 
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