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Uitreiking Buurtbudgetcheques in Downey’s Ook buurtbudget voor ClowntjesHof

Buurtbudget aanvragen 2014
Heb je een idee voor je wijk? Vraag 
dan Buurtbudget aan! Ook dit jaar 
is het thema ‘ontmoeten’. En dit kan 
op vele manieren. Elkaar motiveren 
en iets (samen) tot stand brengen is 
medebepalend voor het krijgen van 
een budget. 

De afgelopen jaren zijn al vele aanvragen 
gehonoreerd. Kijk voor voorbeelden en voor-
waarden op de website van het BBN. Doen!
Stuur de aanvraag vóór 15 maart via e-mail 
naar info@bbn-amersfoort.nl of per post naar 
Teut 67, 3811 WN Amersfoort.
Inzenders krijgen binnen enkele dagen een 
ontvangstbevestiging.

Het aanvraagformulier staat op de website. 
Wij zijn benieuwd!

Commissie Buurtbudget

Januari 2014

S E N I O R E N T A F E L
2 1 / 0 1 / 1 4  -  1 0 . 3 0  U
1 8 / 0 2 / 1 4  -  1 0 . 3 0  U
1 8 / 0 3 / 1 4  -  1 0 . 3 0  U
G R A N D  C A F É  H E M E L S 
L A N G E S T R A A T

Buurtbudget  
Raadsgevaarlijk?
Buurtbudget is in Amersfoort de eenvoudigste vorm 
van democratie. Je hebt een gevoel, wordt een idee, 
praat erover met omwonenden, argumenteert,  
zoekt medestanders en doet een aanvraag.

Foto: Hans Wels

Vervolgens verdedig je, inmiddels jullie, 
idee. Waar nodig, zoek je contact met het 
gemeentehuis omdat regels van toepas-
sing zijn. Als het in orde is ga je aan de slag 
en wordt dit met trots in woonomgeving 
uitgedragen. Het is ‘van ons‘ geworden.
De aanvragen zijn constructief en geven 
een meerwaarde aan de stad. Een groter 
idee vraagt meer samenwerking en organi-
satie, wordt een Burgerinitiatief.

In deze voorbeelden blijft de Raad buiten 
schot. Natuurlijk zijn zij in staat zaken af 
te blazen, er is altijd wel iemand tegen. 
Opinie wordt in dat geval de tegen - 
stander van de Raad.

Wat doet een raadslid met de vele vaak 
fantastische ideeën welke in Amersfoort 
geboren worden? Weinig of niets. Toch is 
dit alles de basis voor het ontstaan van de 
Raad. De Raad bezuinigt en stelt het Buurt-

budget ter discussie. In 2014 kan het nog. 
Er is een, bescheiden, budget beschikbaar 
voor de binnenstad.
Raadsleden, kom uit je ivoren toren. Er zijn 
meer stemmen in Amersfoort dan in de 
verkiezingstijd. Democratie is meerjarig!

Norbert van Zwetselaar
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http://www.bbn-amersfoort.nl/bbn022.html
http://www.bbn-amersfoort.nl/buurtbudget2014.pdf
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Kircher-schmuck, edelsmederij aan het Havik
Alweer drie jaar heeft Kerstin Kircher een winkel en werkplaats aan het 
Havik op de hoek van de Vijver in een pand waar ze “meteen voor ging”.  
Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Duitsland en heeft daarna lang in Berlijn 
gewoond met haar Nederlandse man. Toen verhuizen naar Nederland op-
portuun leek, koos het paar bewust voor Amersfoort. Vanwege de historische 
binnenstad, de centrale ligging en de relatieve rust naast de bruisende 
activiteiten in onze stad. “Het Havik met z’n galeries in de onmiddellijke 
omgeving heeft ook een stimulerende werking.”

In kunsthal KAdE is van 16 februari tot en met 23 maart 
2014 de tentoonstelling Blueprint / Blauwdruk te zien. 
De tentoonstelling bestaat uit twee delen en is de 
laatste tentoonstelling op de huidige locatie aan het 
Smallepad.

Vakmanschap
Kerstin is nu al dertig jaar goudsmid (bete-
kent volgens haar bezig zijn met kleine din-
gen als sieraden). “Mijn vader was vakman 
in houtbewerking maar dat wilde ik niet. 
Toen zei hij, ‘wordt dan goudsmid.” Het vak 
heeft ze vooral in de praktijk geleerd van 
leermeesters. Bij subtiel soldeerwerk blaast 
ze nog met de mond via een slangetje de 
vlam aan voor volledige controle. Dit soort 
vakmanschap geeft ze door. Leerlingen van 

de vakschool in Schoonhoven kunnen als 
stagiair bij haar terecht. Ze is een erkend 
leerwerkbedrijf. Daarnaast geeft ze ook 
workshops.

Duurzaam 
De stichting ‘Amersfoort onderneemt 
duurzaam’ heeft de edelsmederij eind 
2012 uitgeroepen tot Duurzame Onder-
neming. Ja, ze gebruikt alleen gerecycled 
goud maar het gaat dieper. “Elk sieraad 

Inmiddels is de digitale wereld een feit, 
maar jarenlang werden architectonische 
ontwerpen op speciale ‘blauwdrukken’ 
afgedrukt om plannen te dupliceren. On-
geveer vijftien jaar geleden vroegen kun-
stenaar Sebastiaan Bremer en vormgever 
Pieter Woudt aan collega’s en vrienden of 
zij een ‘blueprint’ wilden maken, gebaseerd 
op een werk dat zij zagen als een ‘blauw-
druk’ voor hun oeuvre. Bremer herhaalt dit 
concept, in samenwerking met architecten-
bureau SO-IL, met een aantal deelnemers 
van toen. Is hun visie veranderd? Wat zijn 
hun blauwdrukken nu? Op de begane 

grond zijn circa 40 
‘blueprints’ te zien.

Disciplines
Op de eerste en 
tweede verdieping is een presentatie te 
zien van ongeveer twintig jonge kunste-
naars met Amersfoortse binding. Deze 
kunstenaars zijn geselecteerd door Ron 
Jagers en Martin Honings. De kunstenaars 
tonen een werk vertrekkend vanuit het 
idee van de ‘blauwdruk’, in disciplines va-
riërend van grafisch, fotografie, beeldend 
tot product design. 

Foto’s: Kircher

Blueprint / Blauwdruk in KAdE

Waar veel van de kunstenaars en architecten 
in de selectie van Idenburg en Bremer 
volwaardige, volwassen oeuvres hebben, 
staan de jonge kunstenaars aan het begin 
van hun carrière. Een interessante con-
frontatie.

Meer informatie staat op de website van 
kunsthal KAdE

behoort een verhaal te krijgen of te 
behouden.” Voor een nieuw sieraad gaat 
ze in gesprek met de klant, zorgt voor 
een ruime keuze uit ook minder bekende 
edelstenen als zirkoon en komt dan met 
een ontwerp dat past bij die ene klant 
met zijn verhaal en wens. “Oude sieraden 
hebben al vaak een verhaal, maar kunnen 
versleten zijn of de klant ‘wil er iets mee 
doen’. Restauratie is vaak goed mogelijk, 
maar hergebruik in een nieuwe vormge-
ving met behoud van het verhaal - zoals 
inscripties in trouwringen van overledenen 
- is ook een fantastische vorm van her-
gebruik.” 

Crisis
“Juweliers hebben het nu moeilijk maar 
edelsmeden als ik kunnen het werk nau-
welijks aan”, vertelt ze. “Door de crisis zijn 
mensen zich meer gaan bezighouden met 
de vraag wat de sieraden die ze al hebben  
eigenlijk voor hen betekenen en welk  
verhaal eraan verbonden is. Of restauratie  
of respectvol hergebruik geen betere 
keuze is dan verkopen of zomaar in de kast 
laten liggen. Laat staan of ze weer nieuwe, 
onpersoonlijke dingen kopen.”

‘Juweliers hebben het nu 
moeilijk maar edelsmeden 

als ik kunnen het werk  
nauwelijks aan’

Foto: Matthijs Rigterink

http://www.kunsthalkade.nl/
http://www.kunsthalkade.nl/


Van actiegroepjes tot Binnenstad Bewoners Netwerk 

Het ontstaan van een  
professionele gesprekspartner  
Honderd edities van BBN Nieuws? Een moment om stil te staan bij het 
ontstaan van het Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN) en belangrijke 
gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren. Twee oud-voorzitters 
Jan Hinfelaar en Jenna Vermaat praten honderduit. 

3.

Jan Hinfelaar (79) weet het nog goed, de 
gemeente Amersfoort deed eind jaren ’90 
een oproep. “Er moest een belangengroep 
komen, voor en door binnenstadbewo-
ners.” Uit verschillende actiegroepjes, die 
los van elkaar opereerden en informatie 
uitwisselden tijdens bijeenkomsten, werd 
het BBN geboren. “Zelf zat ik toen in de 
actiegroep ‘Verbetering Langestraat’. Wij 
maakten ons hard voor een autoluwe win-
kelstraat én nieuw plaveisel. Het was een 
duiventil van bewoners en actiegroepjes, 
er moest meer structuur komen. Op dat 
moment werd ik voorzitter”, lacht Jan.

Locaties
Elke maand werd (en wordt nog steeds) 
vergaderd. Eerst in De Lanteern en na 
sluiting van dit buurthuis op het zoge-
noemde Meldpunt (nu Meldpunt Woon-
omgeving) op de Westsingel. Niet veel later 
werd die locatie verruild voor het stadhuis. 
“We werden een gesprekspartner van de 
gemeente in het zogenoemde Stadsplat-
form én het Evenementenplatform. In het 
Stadsplatform kregen we inspraak over 
inrichting van de winkelstraten. Ging het 
om evenementen dan bespraken we zaken 
als geluidsoverlast”, vat Jan samen.

Binding 
Al snel bleek er grote be-
hoefte aan meer binding met 
de binnenstadbewoners. Jan 
hierover: “Daarom werd in 
1999 een nieuwsbrief in het 
leven geroepen met de titel 
‘In ’t Centrum’. Met een zelf 
ontwikkeld logo heb ik met 
oud-BBN’ers Henk van Es en 
Sieka van Essen als redactie-
leden aan de wieg gestaan 
van de tegenwoordig prach-
tige full colour-uitgave BBN 
Nieuws. Later kwamen er 
meer communicatiemidde-
len bij. Denk aan de website 
en sinds dit najaar een 
Facebook-pagina.”

Professionalisering
Toen ze in 2001 in de 
binnenstad kwam wonen, 

wilde Jenna Vermaat (70) graag buurtbe-
woners leren kennen. Ze meldde zich bij 
het BBN na enthousiaste verhalen van haar 

buurvrouw, Annie Vonk. “Dat was in de tijd 
dat het Meldpunt werd opgeheven en het 
BBN de rol van ‘wijkverzorger’ op zich nam”, 
blikt Jenna terug. In 2005 werd ze voorzitter. 
“De werkgroepen kregen steeds meer 
vorm en er kwamen nieuwe bij. Denk aan 
de werkgroep Nieuwe bewoners, Verkeer, 
maar ook de werkgroep Buurtbudget die 
jaarlijks initiatieven van bewoners inventa-
riseert, beoordeelt en kan laten realiseren 
met een financiële injectie. Omdat de 
gemeente de coördinatie steeds verder  
afbouwde en bemoeienissen van de wijk-
manager en de Stichting Welzijn Amersfoort 
wegvielen, is de werkgroep Buurtbudget 
vandaag de dag zeer belangrijk.”

Actief
In 2011 legde Jenna de voorzittershamer 
neer. Ze is echter nog actief bij het BBN in 
de werkgroep Groen. “Geveltuinwedstrijden,  
stekjes ruilen, we organiseren van alles.” 
Ook Jan is nog betrokken bij activiteiten, 
als vaste deelnemer aan de seniorentafel in 

Grandcafé Hemels. “We zijn geen voorzitter 
meer, maar bemoeienissen voor een sterke, 
actieve binnenstad laat je niet snel los”, 
concludeert hij. Jenna vult aan: “Daarom 
ben ik er nog altijd trots op dat het BBN 
sinds begin 2010 gesprekspartner is binnen 
het PEB, het Platform Economie Binnenstad.  
Binnen het PEB kan het BBN als belangen-
behartiger heel actief meedenken over 
het op de kaart houden van een gezonde, 
leefbare binnenstad.”

 ‘Meedenken over 
een gezonde, 

leefbare binnenstad’

BBN Nieuws zoekt een vormgever! 
Wil jij als vrijwilliger aan de slag? 
Kijk op de website voor meer  
informatie.

VACATURE
BBN Nieuws verschijnt vaak digitaal en wordt als pdf-document via e-mail verstuurd. 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de binnenstad? Meld u dan 
aan via de website van het BBN of stuur een e-mail naar info@bbn-amersfoort.nl.  
U krijgt BBN Nieuws dan digitaal toegestuurd.

BBN NiEUwS iN Uw mAilBox
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Oud-voorzitters Jenna Vermaat en Jan Hinfelaar zijn 

nog steeds actief in het BBN

http://www.bbn-amersfoort.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl
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Contactgegevens BBN
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
Email: info@bbn-amersfoort.nl

Web: www.bbn-amersfoort.nl

Hyves: bbnamersfoort.hyves.nl
Twitter:  twitter.com/bbnamersfoort

Mariska Bergman
Hans Meijerink 
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels

Redactie

BBN Nieuws

Zoekplaatje 
In nummer 100 van deze nieuws-
brief plaatsen we het laatste zoek-
plaatje. We bedanken alle trouwe 
lezers voor hun inspanningen, 
steeds weer te achterhalen waar het 
object te vinden was. We bedanken 
ook Queens voor de tegoedbonnen, 
die ze vele jaren ter beschikking 
hebben gesteld. 

Daklozenopvang in de binnenstad

Zorgresidence Het Seminarie 

BizzPrint
Stad & Land

Productie/verspreiding

Foto: Johan Riemersma

De 
laatste!

Evenementenkalender
Iedere  Koopzondag binnenstad
zondag 

19/1 Kunstkijk’n, Oude Viltfabriek, 
 Arnhemseweg 47

21/1 Stadscafé, Observant

21/1 Pubquiz, Zandfoort aan de Eem

1/2 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

2/2 Wijnroute Amersfoort, 
 Grand Café Hemels, De Aubergerie, 
 Restaurant Diner

t/m 2/2 Now Japan, Kunsthal KAdE

16/2 Kunstkijk’n, Oude Viltfabriek, 
 Arnhemseweg 47

18/2 Pubquiz, Zandfoort aan de Eem

1/3 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

2/3 Wijnroute Amersfoort, 
 Grand Café Hemels, De Aubergerie, 
 Restaurant Diner

16/3 Kunstkijk’n, Oude Viltfabriek, 
 Arnhemseweg 47

16/3 KunstKijkRoute, binnenstad

18/3 Pubquiz, Zandfoort aan de Eem

29/3 Smaak van de Streekmarkt, 
 Grote Koppel

5/4 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

Op het vorige zoekplaatje zijn meerdere goede oplossingen ingestuurd. De bijzondere 
opbouw op een ouder pand is te vinden op Spoorstraat 18. De tegoedbon gaat naar de 
heer Pater. Hierbij een nieuwe opgave: een fraaie, onlangs gerestaureerde gevelsteen, de 
bekroning van onze serie zoekplaatjes, maar waar is deze te vinden? Stuur uw reactie naar 
de redactie van de nieuwsbrief. De contactgegevens vindt u hieronder. Onder de juiste 
inzenders wordt de laatste tegoedbon voor koffie/thee de luxe bij Queens verloot.

Tijdelijk onderkomen daklozenopvang aan de 

Van Asch van Wijckstraat (Kwintesgebouw)

Het Seminarie opent op 1 maart 2014 haar deuren en is geves-
tigd in het historisch stadscentrum in de Stad van Cahen op de 
Muurhuizen. Het huis beschikt over 20 woon appartementen 
waarvan enkele geschikt zijn voor dubbele bewoning. Verder 
zijn er diverse huiskamers voor gezamenlijke doeleinden. 

Wat kan een bewoner verwachten?
In Het Seminarie is wonen en zorg gescheiden. Het huren 
van een appartement binnen Het Seminarie is echter contrac-
tueel gekoppeld aan het afnemen van zorg (vanaf indicatie 
ZZP4). Naast informele zorg en aandacht is 24 uur per dag 
professionele zorg voorhanden. Binnen Het Seminarie wordt 
samengewerkt met MBO Amersfoort waardoor dagelijks 
contact tussen jongeren en ouderen plaatsvindt. 

Open dagen
Een kijkje nemen? Dat kan. De open dagen zijn op 23 januari 
van 19.00 tot 21.00 uur, 25 januari van 11.00 tot 13.00 uur 
en 5 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Ieder uur wordt een 
rondleiding verzorgd.
Aanmelden: e-mail naar mlhehenkamp@hetseminarie.nl. 
Een afspraak op een andere datum is ook mogelijk. 

De gemeente heeft besloten om de opvang van 
daklozen blijvend in de binnenstad te vestigen. 
Kleine Haag voor de alcoholverslaafden en  
Smallepad voor de overige groep. Wat nieuw is, is 
dat de nachtopvang aan de Arnhemseweg en de 
noodnachtopvang aan de Grote Koppel (tijdens de 
vorstperiode) in de toekomst ook op het Smallepad 
komen. Om dit te kunnen realiseren wordt tijdelijk 
het kantoorgebouw aan de Van Asch van Wijckstraat 
allereerst geschikt gemaakt voor de nachtopvang 
en tijdens de verbouwing van het Smallepad tevens 
voor de tijdelijke dagopvang.
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