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ONDERWERP 
 
Link vanaf portal www.amersfoort.nl naar www.bewoners033.nl 
 
AANLEIDING 
 
In de raadsinformatiebrief van 18 december (RIB 2013/163) hebben we u geïnformeerd over 
de start van de portal www.amersfoort.nl. We hebben toen aangegeven dat na links naar 
de website van de gemeente en websites ‘over de stad’ (Citymarketing) een link naar 
bewonersinitiatieven de portal op een later moment compleet zou maken. Dat moment is 
nu aangebroken. 
 
BERICHT 
 
Op 1 april koppelen we de centrale plek op de portal Amersfoort.nl aan de 
bewonerswebsite www.bewoners033.nl. Op 1 april zullen de initiatiefnemers van de 
bewonerswebsite deze site lanceren tijdens een speciaal Stadscafé waarin veel 
burgerinitiatieven zich aan de nieuwe raad presenteren.  
Via deze website krijgen burgerinitiatieven de mogelijkheid hun initiatief voor een breed 
publiek kenbaar te maken en daarvoor desgewenst steun te vragen. Daarnaast kunnen 
bewoners elkaar tips geven en informatie uitwisselen. Bewoners033.nl is tot stand gekomen 
in een samenwerking van Het Nieuwe Samenwerken, BewonersWeb, BurgerBalie en de 
BurgerBorrel. Uit deze en andere bewonersinitiatieven is een redactieraad samengesteld 
die zorg draagt voor de goede invulling van de website. 
 
In het kader van loslaten in vertrouwen willen we de initiatiefnemers niet opzadelen met 
een dichtgetimmerde set van randvoorwaarden. Evengoed willen we de mogelijkheid 
houden bij niet naar verwachting functioneren van de bewonerswebsite de link met de 
portal te kunnen verbreken. 
 
Daarom hebben we aan de initiatiefnemers aangegeven bij het beschikbaar stellen van de 
link vanaf de portal een aantal zaken van belang te vinden:  
1. dat de betreffende website aan een zo breed mogelijk palet van 

bewonersinitiatieven de mogelijkheid biedt zich te presenteren, zodat het 
daadwerkelijk een platform van en voor bewoners van de stad is;  

2. dat de inhoud van de website niet in tegenspraak is met wat wettelijk is toegestaan;  
3. dat er een duidelijke contactpersoon is met wie de gemeente (minimaal) jaarlijks 

kan overleggen over de wijze waarop de website en de portal-link worden toegepast 
en gebruikt, en naar wie de gemeente bewoners met vragen over deze website door 
kan verwijzen.  

 
De initiatiefnemers hebben aangegeven hieraan tegemoet te komen. Het contact mailadres 
is kerngroepweb@gmail.com.  
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