
“Er is alle reden voor een rode loper”.  
 

AMERSFOORT - Begin 2013 verwelkomt Amersfoort haar 150.000
ste

 inwoner. Omdat alle 

Amersfoorters samen de stad maken, krijgt iedereen de kans om te laten zien wat hij of zij 

bijdraagt aan Amersfoort. Op de website www.amersfoortdatzijnwij.nl wordt een digitaal 

stadsportret gemaakt. Een momentopname van het Amersfoort van nu, met al haar 150.000 

inwoners. 

 

De Stad Amersfoort doet wekelijks verslag van de zoektocht die Hans van Helden, 

projectleider van “Amersfoort dat zijn wij” doet naar ‘het onbekende Amersfoort’. Deze 

week doorkruist hij de stad met Ruth Gorissen, voorzitter van de Vereniging van 

Amersfoortse Ondernemers VAO. 

 

Ruth Gorissen gaat op bezoek bij bedrijven die niet elke dag in de picture staan maar die wel 

hun stempel drukken op het economische klimaat. We laten ondernemers aan het woord 

die ons gaan verrassen in het stadsportret. 

 

Zo treffen we in de binnenstad aannemer Karin Ossendrijver. “Ik denk dat ik met mijn bedrijf 

een bijdrage lever aan het historische aanzicht van de stad. Door historische panden te 

renoveren en prettig bewoonbaar te maken, maken we  het hele gebied in en om de 

binnenstad leuker en leefbaarder. Een project zoals dit aan de Muurhuizen heeft enorm veel 

impact. De grond was zwaar vervuild. Grond saneren betekent graven onder oude huizen 

met risico op verzakking. Alle mogelijke creatieve oplossingen moesten worden bedacht om 

het voor elkaar te krijgen zonder dat de gevels om zouden vallen. Je snapt dat ik hier nog 

steeds met heel veel voldoening naar sta te kijken”. En ook het digitale stadsportret krijgt er 

een stukje bij waar veel Amersfoorters trots op zijn. 

 

Ruth zet zich ook in om kleine bedrijven van buiten de stad te laten zien hoe aantrekkelijk 

Amersfoort is. “Zijn wij zo bijzonder?”, is dan de vraag. 

“Jazeker: in Amersfoort heb je korte lijnen, veel samenwerking, een goede relatie met 

kennisinstellingen, sta je gemakkelijk in de spotlights. Dat is voor kleine bedrijven zo 

stimulerend! Echt, er is alle reden om een rode loper uit te rollen, ook voor nieuwe 

bedrijven.” 

 


