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Buurtbudget 2015
De voorgaande jaren was het thema voor het buurtbudget'Ontmoeten

in de Binnenstad'. Ook in 2015 willen we dat thema gebruiken, maar ook
nadrukkelijk een accent leggen bij het samenwerken van bewoners in de

binnenstad.
Op de website van het BBN zijn enkele
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voorbeelden uit 2014 te zien: Drie Veilige
Victors voor Waltoren, De Stichting Nieuwe
Stadsboeren, kinderconcert'Toeters en
bellen'en de Groendag Valkestraat. Ook
grotere projecten, zoals de Havik concerten
en Clowntjeshof, kregen ondersteuning
vanuit het buurtbudget van de binnenstad.
ln2014 hebben ruim 25 aanvragen een
bijdrage uit het buurtbudget binnenstad
gehad.

Het buurtbudget is in veel gevallen slechts
een beperkte aanvulling op soms een flinke
begroting. Dat is ook de bedoeling. Dat
neemt niet weg dat vrijwilligers en andere
sponsoren welkom en nodig zijn.

Beoordeling aanvraag
Op onze website kunt u lezen aan welke regels een aanvraag moet voldoen. Bepalend

voor de beoordeling zijn onder meer:
. Verbetering van de leefomgeving;
. Gerelateerd aan de binnenstad;
. Ondersteuning bij festiviteiten of andere
activiteiten, anders dan eten en drinken;
. Grote mate van zelfwerkzaamheid en/of
sponsoring, ca.50o/o;
. Voldoende, aantoonbaar, draagvlak uit de

woonomgeving;

.
.

Ki n de

Niet commercieel;
Het inleveren van een heldere begroting.

rconce tt'Toeter s e n be I I e n'

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor het

buurtbudget kunt u downloaden op
de website van het BBN:www.bbn-

amersfoort.nl. lnzenden is mogelijk
Elk idee is
welkom en ook dit jaar verwacht het
BBN weer veel creativiteit van u en
andere binnenstadbewoners.

tot en met 16 maart 2015.
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Oogstfeest De Nieuwe Stod (Stichtíng Nieuwe Stodsboeren)
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De Kamp is sinds deze december
een leuke, nieuwe zaak rijker. De
Salon du Thé in het pand waar tot
voor kort Foto Wiegers huisde. Een
kleurige aanwinst voor de straat.
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heerlijke thee en prachtige cupcakes.
maar vooral voor een feestelijke middag
of avond. Dat maakt Theefeestje uniekl'
Hetzelfde concept wordt toegepast in
de Salon. Alles is gericht op de beleving.
Samen met dochter Adaobi en de stagiaires van het ROC wordt alles op alles
gezet om hetje naar de zin te maken. En

Al tien jaar geleden is Marjon begonnen

met de catering van high teas. Vier jaar
geleden kwam daarTheefeestje aan de
Zuidsingel bij, een prachtige plek om met
kleine of grotere gezelschappen op een
vrolijke manier je eigen high tea te verzorgen, onder enthousiaste begeleiding.

dat kun je gerust aan de dames overlaten,
het enthousiasme en de gastvrijheid spat
Nu was het tijd voor een nieuwe stap: een
gezellige, on gedwongen theesalon met

"Onze gasten

eindeloos veel theesoorten en de verrukkelijke zoetigheid die daarbij hoort. En vooral,
met een gastvrouw die weet wat je wilt.

komen werkelijk
uit het hele land.
Met de nieuwe

ervan af.

Salon du Thé
is het voor de

buurtbewoners
nog makkelijker
om spontaan
van heerlijke

thee en taart te
'Als mensen komen voor een high tea
workshop, zorgen wij niet alleen voor

'Proef Am e rsfoo rt'
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komen genieten.
Welkom!"
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Driehonderd jaar geleden was ons marktplein De Hof een stuk
kleiner dan tegenwoordig. Want waar nu de groentenkramen
staan van HenkVreekamp, John Schmidt en heteroentenvrouwtjei stonden drie forse vrijstaande panden. Samen vormden die
het toenmalige stadhuis-complex. Ongeveer tussen café Fidji
(links) en'Curtis'. Dus precies op de plaats waar die grote betonnen
ballen liggen en zeven kastanjeboompjes staan.

De zeven boompjes zullen binnenkort het loodje leggen en dat
roept de vraag op: wat doen we met deze historische plek? Als ons

gemeentebestuur geld genoeg had (en niet onder curatele van
de provincie zou zijn geplaatst) hadden we gevraagd om precies
op de plek van dat voormalige stadhuis een fraaie, gietijzeren
markthal te bouwen.
Maar helaas, we wonen in een armlastige stad en durven daarom
niet te vragen om hiervoor het nodige geld (€ 500.000 of zoiets)
opzij te leggen. Het alternatief was om een steiger-bouwer te
vragen, op het fundament van het oude stadhuis een tijdelijke
constructie op te richten, zoals de steigerbouwers tien jaar geleden deden op de plek waar twee eeuwen geleden een stuk van de
Utrechtse Domkerk in een verschrikkelijke storm werd weggeblazen.
Maar dit alternatieve idee (waarmee markthandelaren-voorzitter
Henk Vreekamp kon instemmen) leed jammerlijk schipbreuk op de

Op bovenstaande foto is het pand van Dille & Kamille nog herkenbaar (links bovenin) en het begin van de Windsteeg, rechts

onderin.

2.

organisatie van'Proef Amersfoorti Die heeft ook dit jaar weer een
uitgekiend plan voor de plaatsing van alle tenten voor de restaurantjes. En wil daaraan tittel noch jota veranderen om ruimte te
geven aan dat steiger-bouwsel.

l

Bewoners van Achter de Kamp hebben ervaren dat samenwerking met
de gemeente echt werkt. ln het voorjaar ontstond er spontaan een werkgroepje van bewoners die zich eraan ergerden dat klachten bij de gemeente te weinig resulteerden in verbetering. Een enquéte in de buurt
gaf overzicht van wat de meeste overlast gaf. Dit onderzoekje zorgde er
ook voor dat aangetoond werd hoe groot de overlast was. Tegelijk werden
er op de massaal ingevulde enquète door de bewoners van de straat vele
suggesties voor verbetering gedaan.
wordt de straat vaker schoongeveegd en
komt er een spiegel bij een gevaarlijke
uitrit. Ook was er meer overleg met ondernemers en werden zelfs dwangsommen bij
overlastveroorza kers opgelegd.

Vinger aan de pols
Alle maatregelen kunnen niet in een keer

nog bij beloften. De afspraken zijn echter
concÍeet en de werkgroep houdt de vinger
strak aan de pols. De lijnen zijn kort, er is
vertrouwen dat ook die zaken echt uitgevoerd worden en dat het woonklimaat
verder verbeterd wordt.

genomen worden, sommige blijven nu

Wethouder
De werkgroep is ermee aan de slag gegaan
en heeft o.a. overleg gehad met wethouder
Pim van den Berg. Niet alleen kregen de
werkgroepleden het gevoel dat ze werden

Goeie buren
'GOEIE BUREN'is een buurtinitiatief dat is ontstaan na de

gehoord en dat hun klachten serieus wer-

inspirerende'G 1 000-dag' april
20't4.

den genomen, de acties hebben ook tot
concreet resultaat geleid. Zo is het handhavende toezicht in de straat geÍntensiveerd,
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Na de succesvolle stimulering van geveltuinen in de binnenstad en de
gezellige planten-stekken-zaden ruilbeurzen in de Observant, wil de werkgroep Groen BBN nu gaan bevorderen dat door bewoners en gemeente
meer werk wordt gemaakt van onderhoud, multifunctioneel gebruik en
toeristische attractiviteit van de fantastische plantsoenen rond de oude
stadskern. Waar gaat het om?

- We willen

dat gekapte bomen zorgvuldig
worden vervangen, en dat in het onderhoudsplan ook meer heesters, bij-vriendelijke aanplant en zo mogelijk fruitdragende
bomen worden aangeplant.
- De oude bomenwandeling gids verdient
een update en een vervolg, misschien
in een minder luxe uitvoering, maar wel
beschikbaar voor bezoekers van de binnenstad.
- Alle steenklompen die in de loop van de
tijd tijdens de Keistad-feesten zijn geschonken aan de gemeente, minstens 25 ? liggen
nu vrij verspreid langs het plantsoen, en er

ontbreken wat informatie bordjes. Het is
een mooi voorstel om die wat meer bij elkaar te leggen in een petro-grafisch parkje,
met voldoende info over de steensoorten
en land van herkomst.
- Misschien op wat langere termijn, zou

Een van de vele initiatieven betrof
buurtzorg, dat inmiddels is omgezet
in een project dat begin 201 5 van

start zal gaan.
Het gevoel van en de behoefte aan
(meer) samen doen, eigen verant-

woordelijkheid, creativiteit en een
grotere sociale verbinding werd
aangewakkerd door de'G1 000i Een
kerngroep van buurtgenoten trekt
de kar en gaat onder de paraplu van
BBN (Binnenstad Bewoners Netwerk
Amersfoort) van start met'GOEIE
BURENi

Het doel van'GOEIE BUREN':

De kei uit Joegoslavië, met handtekening van Tito

Een efficiënte uitwisseling van vragen
en geboden diensten van en door
buurtgenoten. Een goede oplossing voor vragen die meestal niet tot
de verantwoordelijkheid horen van
professionele zorginstellingen, maar
die juist zo goed door buurtgenoten

opgelost kunnen worden.
het plantsoen ook kunnen worden voorzien van buiten-fitness apparaten, op gepaste afstanden van elkaar om een fitness
route voor oud en jong te realiseren.

Enthousiost over dit initiatief
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Doe mee!!!
Meld je aan via bbn-amersfoort.nl.

Kortom, ideeën genoeg. Wllt U meedoen,
meldt dit via bbn email, zie colofon.

Daar is ook meer informatie te vinden.
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ln deze nieuwe serie wil het BBN graag de
schijnwerpers richten op een beetje onzichtbare, maar o zo belangrijke groep.

We spraken met FloorVisser, die

kantoor houdt (emailen telefoon
als voornaamste communicatiemiddelen) in Grote Koppel40, het
pand van de Spullenmannen. Ze
huurt daar voor weinig geld een
flex werkplek, die wel helemaal van
haarzelf is.
Op school bij de Amersfoortse Berg was ze
al actief in de schoolkrant en het studen-

Floor Visser op hoar gepersonaliseerde werkplek.

grootste veiligheidsrisico voor de binnenstad "het fiets-parkeren in de steegjes". ln
het tijdens festivals voorkomen daarvan,
gaat veel geld zitten en dat gaat dan ten
koste van de programmering. Maar het is
noodzakelijk om bij calamiteiten hulp- en
vluchtroutes open te hebben.

tentoneel. Later deed ze als vrijwilliger
veel voor de diverse grote festivals, als
Amersfoort Jazz, Dias Latinos en dergelijke.
Na een studie geschiedenis en de ambitie
journalist te worden, bedacht ze dat eve-

'fietsparkeren in de steegjes
is een groot probleem'

nementen organiseren eigenlijk wel

Ver_eeleken met vroeger, is er volgens haar

haar echte drive
was. Met daarnaast

een impresariaat
voor artiesten en

culturele promotie.
Als medeorganisator van grote
festivals ziet ze

tegenwoordig als

nu veel meer aanbod aan festiviteiten.
Maar om dat overeind te houden zullen ze
steeds meer onderscheidend moeten zijn,
en voor de financiering nieuwe modellen
moeten ontwikkelen. De gemeente onder-

steunt dit soort activiteiten nog slechts met
een evenementenpakket van dranghekken
en hygiënische voorzieningen maar niet
meer met beveiligers.

