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Aan de betrokkenen en belangstellenden 

van de Wagenwerkplaats

07 december 2016

Kenmerk: 09797-B | PN 414.05

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst Masterplan Wagenwerkplaats

Geachte heer, mevrouw,

 

In 2015 en begin 2016 hebben we met u nagedacht over de invulling van de 

Wagenwerkplaats. Dit proces resulteerde in het  “Masterplan Wagenwerkplaats”. Dit 

Masterplan met bijbehorende “startnotitie bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o.” 

is afgelopen zomer vastgesteld in de gemeenteraad van Amersfoort.

 

Een onderdeel van het Masterplan was de verdere herontwikkeling van het 

Hoofdgebouw met bijbehorend buitenterrein, momenteel in gebruik bij NS Reizigers.

 

Zoals u inmiddels wellicht heeft begrepen, heeft recent de hoofddirectie van 

NS besloten te investeren in het Hoofdgebouw om dit geschikt te maken 

voor het opstellen van nieuwe treinen. Dit opstelterrein krijgt hiermee een 

permanent karakter. Afgelopen weken hebben NS, IMOSS Stedebouw, H+N+S 

landschapsarchitecten en de gemeente zich gebogen over de consequenties 

hiervan voor het Masterplan. De conclusie is dat een gedeeltelijke herziening van 

het masterplan noodzakelijk is.

 

Graag zouden we met u van gedachten wisselen over deze (gedeeltelijke) 

herziening. Wij nodigen u daartoe van harte uit op maandagavond 19 december a.s. 

 

Datum | 19 december 2016

Tijdstip | 19.30 - 21.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)

Locatie | Kantoor van de Cliniclowns, Soesterweg 300a, 3812 BH Amersfoort

 

Wij vinden het prettig als u zich aan (of af) meldt voor deze bijeenkomst, dat kan via 

de volgende link: aanmeldformulier. Mocht dit niet goed werken, kopieer en plak 

dan de volgende link in uw adresbalk: http://tinyurl.com/gtnlnk3

 

https://goo.gl/forms/q3pXc5XntZVcwNTt1
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Voor meer informatie over het masterplan kunt u terecht op de website van de 

Wagenwerkplaats: http://wagenwerkplaats.eu/masterplan. Hier vindt u alles over 

het proces tot het masterplan en de laatste informatie. Heeft u nog vragen? Deze 

kunnen tevens via het formulier gesteld worden. 

Aanmelding of het stellen van vragen is tevens telefonisch mogelijk, u kunt daarvoor 

contact opnemen met IMOSS, 033-4481546

 

De ontwikkeling zoals geschetst, is een tegenvaller voor de wagenwerkplaats en 

een ieder die de ontwikkeling ervan een warm hart toedraagt. We zijn ons hiervan 

bewust. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we ook met dit voortschrijdend 

inzicht de eerder uitgesproken ambities kunnen realiseren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Projectgroep Wagenwerkplaats

Met vriendelijke groet,

Rogier de Lint

NS Stations  


