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Bewoners

Evenementen

Achtergrond
S E N I O R E N TA F E L
16/12/14 - 10.30 U
20/01/15 - 10.30 U
17/02/15 - 10.30 U
GRAND CAFÉ HEMELS
L A N G E S T R A AT

VACATURE
Aan de slag als vrijwilliger
voor het Binnenstad Bewoners
Netwerk? BBN Nieuws zoekt
een vormgever. Kijk voor meer
informatie over deze functie
op de website van het BBN.

Foto’s: Matthijs Rigterink

Werkgroep Goeie buren brengt
vraag en aanbod bij elkaar
Het Binnenstad Bewoners Netwerk krijgt er een nieuwe werkgroep bij:
Goeie buren. Het idee voor deze werkgroep is ontstaan na de G1000-dag
in april van dit jaar. De werkgroep wil het gevoel van en de behoefte aan
(meer) samen doen, eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en een grotere
sociale verbinding in de binnenstad verder vormgeven en kracht bijzetten.
Wie en waar zijn mijn goeie buren? Wat
kunnen wij (wederzijds) voor elkaar betekenen? Een kerngroep van buurtgenoten
in de binnenstad wil deze vragen beantwoorden via een efficiënte uitwisseling van
vragen en geboden diensten van en door
buurtgenoten.

Voorbeelden
Het gaat de werkgroep Goeie buren aan
het hart om een goede oplossing voor
bepaalde zorgvragen te bieden. Het gaat
dan om zorgvragen, die meestal niet tot de
verantwoordelijkheid horen van professionele zorginstellingen en die juist goed door
buurtgenoten opgelost kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan boodschappen
doen, een klusje in huis of tuin, een ritje
naar een arts, een wandeling, een maaltijd
klaarmaken, samen eten, het lenen van een

apparaat, even samen iets versjouwen, een
leesclub opzetten. Dit is slechts een kleine
opsomming waaraan nog veel meer toe
te voegen is. Het kan gaan om incidentele
vragen en diensten maar ook om structurele vragen en diensten.

‘Sociale verbinding
vergroten’
Efficiency
De nieuwe werkgroep Goeie buren werkt
samen met leden van het BBN, de gemeente, de themagroep Samen Zorgen van de
G1000 en maatschappelijke instellingen in
de binnenstad. Om vraag en aanbod van
buurtgenoten zo optimaal mogelijk op
elkaar af te stemmen en te bespreken, zal
er wekelijks een Goeie buren-ontmoeting
worden georganiseerd. Deze meetings, in
de binnenstad, worden op een nader te
bepalen centrale plek georganiseerd. Er
komt tevens een databank, waarin vraag
en aanbod worden opgenomen. Op vaste
tijden zullen buurtgenoten uit de werkgroep bereikbaar zijn voor vragen.
Beter een goeie buur dan een verre vriend!
Bent u enthousiast over het initiatief van
de werkgroep Goeie buren? Doe mee!
Aanmelden kan via de website
www.bbn-amersfoort.nl
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Onze Lieve Vrouwetoren straalt
De nieuwe led-verlichting van ‘onze’ toren is op 1 november voor het eerst
officieel in gebruik genomen. Vele honderden mensen waren die avond
op het OLV-kerkhof aanwezig voor deze gelegenheid en ze werden niet teleurgesteld. De toren, het kadastrale middelpunt van ons land, is ’s avonds
weer tot in de verre omtrek te zien.
Sommige inwoners van de stad hadden
de weken voor 1 november al gezien dat
er werd proefgedraaid met de nieuwe
verlichting en dat zag er heel bijzonder uit.
Nu gaat om 01.00 uur de buitenverlichting
uit, de binnenverlichting van de toren blijft
de hele nacht aan.

Stichting
Het geld voor de nieuwe led-verlichting
is door de Stichting Stralend Middelpunt
bijeengebracht. Sinds mei 2013 hebben
bedrijven en particulieren geld voor de
nieuwe verlichting gedoneerd. We kunnen met recht stellen dat de Onze Lieve
Vrouwetoren nu door onze led-verlichting
straalt. Daarmee is ook de cirkel rond: de

toren is ooit gebouwd door geld dat pelgrims gaven, vanwege ons Maria-wonder.

‘Donaties zijn nog welkom’
Donaties
Bijna het gehele benodigde bedrag van
150.000 euro is nu bijeengebracht. Op de
site www.stralendmiddelpuntnl.nl staat
hoeveel er nog nodig is. Daarom heeft het
BBN met de komende feestdagen voor de
deur een leuke tip. Bij onder meer de VVV
zijn t-shirts te koop waarvan de opbrengst
naar de led-verlichting gaat. Het zou mooi
zijn als we met z’n allen aan het einde van
dit jaar de benodigde 150.000 euro bij
elkaar hebben gekregen.

Herbestemming
voormalige
ABN AMRO

Brocante en brood
in combinatiewinkel
Op de Kamp zit sinds oktober een
nieuwe winkel. Een winkel die bijzondere combinaties biedt. Biologisch, vers brood met een Franse
twist, gecombineerd met oude
meubels en vintage accessoires. En
om de verrassende verwarring compleet te maken kun je in de winkel
koffie kopen, om mee te nemen.

Foto’s: Hans Meijerink
‘Meubels met een verhaal’: een verwarrende verrassing

De eigenaren van ‘Meubels met een verhaal’ uit Bussum waren al langere tijd op
zoek naar een mooie winkel in Amersfoort.
Die vonden ze in het pand aan de Kamp 42.
Een oud winkelpand met verschillende niveaus, een authentieke kelder en een leuke
sfeer. In het winkelpand konden de eigenaren hun idee uitvoeren: een vestiging van
hun brocantezaak gecombineerd met een
verkooppunt van Le Perron.

Ambachtelijk
Le Perron, la boulangerie traditionnelle, is
een groeiende franchiseketen van winkels
met ambachtelijke en biologische (brood)
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producten. Hoewel de Franse naam anders
doet vermoeden, komt de keten gewoon
uit Nederland. Le Perron is circa 30 jaar
geleden gestart op de Noordermarkt in
Amsterdam en is al jarenlang een verzamelmarkt voor biologische waren.

‘Gevarieerd en aantrekkelijk’
Variatie
Deze combinatiewinkel maakt de Kamp
volgens het BBN weer een stukje gevarieerder en aantrekkelijker. Met drie bakkerijen zo dichtbij elkaar (Boersma op de
Zuidsingel en Gorka, ook op de Kamp)
heeft de buurt wat te kiezen.
Meer informatie over Meubels met een
verhaal: www.meubelsmeteenverhaal.nl

Meer informatie over Le Perron staat op
www.leperron.nl

Tegen een nieuwe functie van
een leegstaand kantoorpand kun
je nauwelijks bezwaar hebben.
Wat er rond het voormalige ABN
AMRO-pand gebeurt, lijkt echter
nogal mistig. Wakkere buurtbewoners liepen onlangs te hoop tegen
het voorgenomen gebruik van een
disco in de kelder. Zonder vooraankondiging.
Er waren begin dit jaar nog Polen aan het
werk, nu werken Nederlandse aannemers
aan de herbestemming van het voormalige bankgebouw. Vervelend aspect is dat
bewoners niet actief geïnformeerd zijn
of betrokken zijn bij de planvorming. De
gemeentelijke omgevingsvergunning
kon worden afgegeven door toepassing
van een soort ‘crisiswet’, die naast de bewoners ook de gemeenteraad buitenspel
zet. Harde horeca zou strijdig zijn met het
Amersfoortse horeca-beleid en ook enig
inzicht in de parkeerdruk en verkeersbewegingen ontbreekt in de vergunningverlening.
Het laatste nieuws is goed nieuws voor
de omwonenden. De exploitant wil namelijk afzien van de harde horeca en dit
ook juridisch vastleggen.

Evaluatie en vooruitblik buurtbudget
Op de website van het BBN staat
binnenkort de verantwoording van
het buurtbudget 2014. De aanvragen gingen het beschikbare budget
dit jaar ver te boven. Projecten van
buurtbewoners kregen daarom
voorrang bij de toewijzing vanuit
het buurtbudget.

de moestuinbakken. Er was onder meer
een winterworkshop van Gerben boer-aanhuis, een kinderworkshop plantjes maken
en er werden samen pizza’s gemaakt mét
een topping uit de eigen moestuinbak op
de buitenoventjes van restaurant Hoog
Vuur. Volgend jaar weer?!

In 2014 is voor 23 projecten in de binnenstad buurtbudget aangevraagd. Net als in
2013 was het thema van het buurtbudget
dit jaar ‘Ontmoeten’. Op de website van het
BBN en in deze nieuwsbrief zijn regelmatig
voorbeelden te zien, denk aan ‘Groet en
ontmoet’ rond de Waltoren.

Mede door het buurtbudget heeft op 5
oktober een kinderconcert plaatsgevonden
in De Observant. Bijna 100 grote en kleine
luisteraars genoten daar van het spannende en interactieve ‘Mysterie van het
Verdwenen Geluid’ met altvioliste Elsbeth
de Jong en pianiste Afke Wijma.

In november evalueert de werkgroep
Buurtbudget van het BBN het buurtbudget
2014 en start de werkgroep met de voorbereidingen voor het buurtbudget 2015. In
de volgende editie van BBN nieuws meer
hierover.

‘Buurtbudget maakt leuke
projecten mogelijk’

Kinderconcert ‘Toeters en bellen’

plein een potentieel gevaarlijke situatie
ontstaat op het moment dat automobilisten te hard rijden.

Feest De Nieuwe Stad
Op zaterdagmiddag 4 oktober werd het
Oogstfeest gehouden, voor Amersfoortse
Nieuwe Stadsboeren, familie en vrienden in
De Nieuwe Stad. Met ongekend mooi najaarsweer werd buiten feest gevierd tussen

Het jaar is nog niet voorbij, hierna een paar
voorbeelden van projecten die in 2014 met
buurtbudget mogelijk zijn gemaakt.

Veilige Victors Waltoren
Hoewel vandalen inmiddels de vlaggetjes
en twee van de petjes van de popjes hebben gehaald, doen de Veilige Victors nog
prima dienst en leveren ze een belangrijke
bijdrage aan het besef dat er rondom het

Gezocht:
onderhouder
plantenbakken

BBN-groen scoort!
De werkgroep Groen van het BBN heeft een tijd geleden met landschapsarchitecten een plan gemaakt voor vergroening van de Coninckstraat ter
hoogte van theater De Flint. Daarover is positief contact geweest met het
theater. Een deel van het plan is nu gerealiseerd.

Foto: Johan Riemersma

Harold Warmelink, directeur van de Flint,
was positief over het plan en heeft het
meegenomen in de verbouwingsplannen
van het theater. Nu Warmelink zich aan
zijn woord heeft gehouden, ligt de bal bij
de gemeente om ook het Flintplein (bij
de Walikerstraat) verder te vergroenen en
tevens de zichtbaarheid van Plantsoen
Noord vanaf de Coninckstraat te vergroten.
Bijvoorbeeld met de aanleg van een groene
pergola over deze straat.

In de Coninckstraat staan sinds een
aantal jaren plantenbakken. Deze zijn
daar mede dankzij het buurtbudget
geplaatst. Het is de bedoeling dat het
onderhoud door de buurtbewoners
wordt gedaan. Helaas komt dat nu
vaak neer op één persoon en die zoekt
in dit geval naar een opvolg(st)er.
Daarom deze oproep: wie wil het
onderhoud van deze plantenbakken
overnemen? Voor nieuwe planten kan
een beroep gedaan worden op het
buurtbudget. Neem voor inlichtingen
contact op met het BBN. Stuur een email naar bbn-amersfoort@live.nl.

Veel groen rond het verbouwde theater De Flint
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Pareltjes van de binnenstad

Plantsoen Noord

BBN Nieuws besteedt aandacht aan locaties in de
binnenstad die soms ingrijpende veranderingen
Foto: Archi
hebben ondergaan. Dit keer: Plantsoen Noord.
ef Eemland
Plantsoen Noord loopt van de Kamperbuitenpoort
tot de Koppelpoort. Best een groot gebied. Op de foto, gemaakt tussen 1880 en 1900, zien we Plantsoen Noord, ongeveer gefotografeerd ter hoogte
van de Sint Agathastraat. Links de Bloemendalsebrug, toen nog van hout. En achter
de bomen rechts de joodse begraafplaats en het accijnshuisje (niet zichtbaar). Een
paar jaar geleden werd aan de overkant van de Bloemendalsestraat nog een joodse
begraafplaats ontdekt voor Joden uit Zuid-Europa (sefardische joden genoemd). Dit
wordt nu respectvol afgescheiden door een hek met een hannukah-symbool.
De brug bij de Coninckstraat naar de Kruiskamp is ook bijzonder, dit was namelijk
een van de eerste betonnen bruggen in Nederland (1915). Plantsoen Noord lijkt
redelijk intact, maar door de bouw van het Boldershof is er wel wat ingeleverd. De
bouw van de Flint was nog ingrijpender, want vanaf de Coninckstraat is het Plantsoen nauwelijks te zien. Meest bijzondere is de herstelde stadsmuur achter de Sint
Annastraat met een verrassende wandeling bovenop.

Het Kampkwartier - de Kamp en aanliggende straten - maakt onderdeel uit van het
kernwinkelgebied. Toch is dit voor velen
een minder bekend winkelgebied. Dit heeft
onder meer te maken met de overheersende rol van het verkeer. Met de huidige
inrichting van het gebied rond de Kamperbinnenpoort, komend uit de Langestraat,
lijkt dit het einde van de binnenstad.
Juist dit deel van de binnenstad heeft grote
kwaliteiten. Monumentale panden met

Elleboogkerk is nu veel opener
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Koopzondag binnenstad

22/11

Popronde Amersfoort,
diverse locaties

22 en 23/11 Pop-up store, De Observant
23 en 30/11 Instaprondleiding, Kunsthal KAdE
Lezing ‘Van manuscript tot boek’,
bibliotheek Eemhuis

28/11

Architectuurrondleiding,
Het Eemhuis

t/m 23/11

ABSOLUUT ‘ont’-dekt de Verborgen
Stad!, Stad van Cahen

3/12

Extra koopavond

4/12

‘Amersfoort drie keer in beeld’,
Kunstcursus, Het Eemhuis

6/12

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

13/12

Smaak van de Streek, Eemplein

14/12

Gluren bij de buren

16/12

Pubquiz, Zandfoort aan de Eem

21/12

goed bewaarde gevels zijn ruim aanwezig.
In dit gebied werken ongeveer 100 zelfstandige, meest kleine, ondernemers.

Lessons & Carols,
St. Franciscus-Xaveriuskerk

23/12

Extra koopavond

t/m 4/1

De Vierkantigste Rechthoek,
Kunsthal KAdE

Visie en conceptontwerp

t/m 4/1

Belgen op de vlucht,

Museum Flehite
De visie van Vrienden van de Kamp is beschreven in een conceptontwerp. Hierin ligt
5/1
Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof
de nadruk op de Kamp als verblijfsgebied
t/m 11/1
Agatha Zethraeus, Mondriaanhuis
voor voetgangers, waarbij het verkeer zich
dient te realiseren dat het
daar gast is. Om dit ontwerp
goed uit te werken vraagt de
groep Vrienden van de Kamp
voor 2015 een bescheiden
budget aan de gemeente
en vraagt aan haar om
in het voorjaar van 2015
duidelijk te maken hoe in de
jaren vanaf 2016 voldoende
Dwarsdoorsnede mogelijke herinrichting van het wegprofiel
budget beschikbaar kan
komen om de voorgenomen
herinrichting te realiseren.
BBN Nieuws

Prijs voor Elleboogkerk

Foto: Johan Riemersma

Iedere
zondag

23/11

Kampkwartier op de kaart
In de initiatiefgroep Vrienden van
de Kamp werken bewoners, ondernemers en pandeigenaren aan
vernieuwing van het woon- en
winkelgebied in het Kampkwartier.
In een mede door de gemeente gefinancierd conceptontwerp, komen
problematiek en oplossingen aan
de orde.

Evenementenkalender

De herbouw van de Elleboogkerk heeft onlangs de
derde prijs verdiend in de Houtarchitectuurwedstrijd
van het Centrum Hout. Ter vergelijking: de eerste prijs
ging naar het nieuwe NS-station in Rotterdam. Zoals
op de foto is te zien, zijn de oude pilaren verdwenen
en vervangen door een slimme, houten draagconstructie in de kap. De jury vond dit een geweldige
en karakteristieke toevoeging aan het oude gebouw
door de architecten Verlaan & Bouwstra (Vianen) en
Marx en Steketee (Eindhoven).

Redactie
Willem Kuipers
Hans Meijerink
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels

Contactgegevens BBN
Post:
Email:

Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl

Web:

www.bbn-amersfoort.nl

Facebook: www.facebook.com/bbn.amersfoort

