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Tekst & foto: Ans van Dijk  

Het Binnenstad Bewoners Netwerk 
bestaat dit jaar 20 jaar. Ook het 
BBN Nieuws viert het 20-jarig  
bestaan. In maart 1999 viel het  
eerste krantje bij binnenstad-
bewoners in de bus. Tegenwoordig 
komt het BBN Nieuws zes keer per 
jaar digitaal uit; drie keer daarvan 
wordt het blad ook als papieren 
versie huis-aan-huis verspreid.

Na afloop van een interview met Amers-
foort NU over het lustrum sprak ik met 
de man van het eerste uur Jan Hinfelaar 
(83) en de huidige eindredacteur Lisanne 
van de Weerdhof (41) over de ontwikke-
lingen van de afgelopen 20 jaar. 

Weinig veranderd
”Als je de jaargangen naast elkaar legt, 
zie je dat er weinig is veranderd in de 
doelstelling en thema’s, maar er zijn wel 
accentverschillen. Toen werd er gespro-
ken van ‘meer contact met bewoners’, nu 
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foto: Johan Riemersma

SCHILDERING KOPPELPOORT IN BROUWERSTUNNEL (zie kopfoto)

hebben we het over sociale cohesie. Maar 
het gaat nog steeds om verbinding van 
mensen die in de binnenstad wonen. Een 
prettige, gezonde leefomgeving stond ook 
altijd al op de agenda, nu gaat dat ook 
vaak over duurzaamheid. In dat kader 
hebben we bijvoorbeeld een artikel over 
de warmtescan gehad en besteden we 

aandacht aan meer groen, bijvoorbeeld 
door geveltuinen”, vertelt Lisanne. 
Jan: “Ik heb meegedaan aan die warmte-
scan. Destijds spraken we ook over meer 
groen, maar dan vooral om de stad een 
vriendelijk aanzicht te geven en te wijzen 
op alle moois.” 

Lees verder op pagina 2.

Vrijdagmiddag 22 maart werd de graffitischildering ‘Veduta 
naar Caspar van Wittel’ in de Brouwerstunnel onthuld. De 
schildering sluit aan bij de inmiddels beëindigde exposities 
‘Maestro van Wittel’ in Kunsthal KAdE en ‘Stadsbeelden’ in 
Museum Flehite. 

De schildering is aangebracht door de graffiti-artiest  
Daniël van de Haterd (1985). De graffitischildering is de  
komende vijf jaar te bewonderen en wordt onderhouden door de  
Gemeente Amersfoort.

“Het is fijn om mijn leef-
omgeving te verbeteren”

http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033


Lange adem
Al vanaf de oprichting is dit blad de spreekbuis van het infor-
meel Binnenstad Bewoners Netwerk en dat willen we graag zo 
houden. In de loop der tijd zijn er werkgroepen ontstaan, zoals 
Openbare ruimte, Groen, Goeie Buren en Duurzaam Wonen. 
Voor nieuws uit de werkgroepen wordt in dit blad altijd ruimte 
gemaakt. Jan: “Voor sommige onderwerpen moet je wel een 

lange adem hebben: in 1999 
begonnen we al over onder-
gronds afval en het autoluw 
maken van het stadcentrum. 
Nu zie je de resultaten.” 

Waarom BBN?
Jan ging vroeg met pensioen 
en wilde zinvol bezig zijn en 
dingen doen die hij leuk vond. 
“Het is fijn om mensen te leren 
kennen, mijn leefomgeving te 
verbeteren en mee te helpen bij 
de organisatie van evenemen-
ten en kunstmanifestaties. Ik 
ben toen gestart met beeldhou-
wen. Ik woon 32 jaar met veel 
plezier in hartje binnenstad.”

Lisanne wilde meer weten over de binnenstad, de historie en de 
leefomgeving, daarom is zij bij de redactie gegaan. “Ik woon 12 
jaar in de binnenstad en vind hier alles wat ik zoek: het plant-
soen, de horeca, veel cultuur en het Park Randenbroek. Een tuin 
zou leuk zijn, maar met ons balkon en uitzicht op de torens ben 
ik ook tevreden. Ik zou nergens anders in de stad willen wonen.” 

Verhalen
Jan en Lisanne vinden elkaar op het belang van communica-
tie. Er ontstaat een interessant gesprek over het belang van 
netwerken, elkaar kennen en elkaars (levens)verhalen horen. 
Zo vallen leeftijdsverschil en generatiekloof weg. Al pratende 
ontstaat een idee voor een nieuwe rubriek – ‘Het verhaal van 
een straat’. Lisanne is ook geïnspireerd door een rubriek uit de 
oudere nummers: een rondlei-
ding door de stad met een bio-
loog. “We doen nu verslag van 
de werkgroep Groen, maar zo’n 
interview met een bioloog lijkt 
me ook leuk.”

Liever papier
Beiden pleiten voor uitbrei-
ding van de papieren versie die 
huis-aan-huis verspreid wordt, 
omdat die het best wordt  
gelezen. Lisanne: “Ik was nooit 
in de redactie gekomen als ik 
ons blad niet in de bus had  
gekregen. Digitale post krijg ik 
al genoeg.” 
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA Havikconcerten

Tekst en foto: Kees Larooij

Onze binnenstad kent vele prachtige plekken. In de 
top drie staat wat mij betreft Het Havik. Het Havik 
was vroeger een uitloper van de Eem en was de  
haven van Amersfoort. Nu is het een verstilde gracht 
met indrukwekkende monumentale panden. Een-
maal per jaar vinden er de Havikconcerten plaats, 
een weekend muziek als opmaat voor de zomer.

Initiatief uit de buurt
De Havikconcerten worden georganiseerd door Stichting 
Havikconcert, een initiatief van muziekliefhebbers en buurt-
bewoners. Een weekend per jaar, meestal het weekend voor-
dat de zomer begint (dit jaar van 14 tot en met 16 juni) staat 
de gracht bol van (licht) klassieke muziek.

Gemoedelijk en feëriek
Over de gracht is een podium geplaatst waarop vanaf  
vrijdagavond tot zondagmiddag een groot aantal musici 
concerten geeft. De concerten zijn vrij toegankelijk; er staan 
lange banken waar altijd nog wel iemand bij kan, de rest 
moet gewoon wat opschuiven. Indien gewenst biedt de or-
ganisatie ook nog een kussentje. Op vrijdagavond is de sfeer 
gemoedelijk en verwachtingsvol, de musici en hun muziek 
zijn interessant en dan vallen, als het weer meewerkt en 
het langzaam donker wordt, vorm en inhoud op het Havik 
samen.

Wereldwijde top en regionaal talent
De muziek van de Havikconcerten is (licht) klassiek. De musici 
zijn van topniveau en komen van over de hele wereld. Maar op 
zaterdagmiddag is het de beurt aan Amersfoorts en Utrechts 
talent, jong en oud, dat zich presenteert tijdens de ‘Regionale 
muzikale uitspattingen’. Dan is de gracht op z’n best.

Voor het programma van dit jaar zie: 
www.havikconcerten.nl

Jan Hinfelaar is oud-
onderwijs pedagoog 
van de school-
begeleidingsdienst en 
nu bekend Amersfoorts 
kunstenaar. 

Muziek op een Amersfoortse gracht

Lisanne van de Weerdhof 
is communicatiedeskun-
dige, tekstschrijver en 
coach in haar praktijk 
voor levensvragen.

http://www.havikconcerten.nl
http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033
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Eerste resultaten vragenlijst energietransitie

Tekst en foto’s: Johan Riemersma

Maandag 8 april zijn de buurtbud-
getcheques voor de binnenstad 
uitgereikt, zoals gewoonlijk bij 
Downey’s aan de Zuidsingel. 

Veel terugkerende aanvragen, zoals voor 
het smartlappenfestival en van Stichting 
Gerbera (Koningsdag op de Bloemendal-
sestraat), veel groen en het onderhou-
den ervan (Dreyershofje, voorterrein 
Rooms-Katholieke begraafplaats, Val-
kestraat e.o., Utrechtseweg etc.) en veel 
ontmoeten. Zoals plannen van de BBN-
werkgroep Goeie Buren voor bijeenkom-
sten om burenhulp te stimuleren, maar 
ook rond Allerzielen: ‘Steek de kaarsjes 

aan..’ voor het herdenken van overlede-
nen in de Evangelisch-Luthersekerk in de 
Langestraat. 

Wachter aangekocht
Bijzonder was de cheque voor Galerie De 
Ploegh. Mede na aandringen van buurt-
bewoners is het beeld van Rob Schreefel 
‘Wachter’ door de gemeente aangekocht 
en blijft het dus in de Coninckstraat staan. 
Met onder meer het buurtbudget kan hier 
nu ook een zitelement annex speeltuig in 
stijl worden toegevoegd. 

Spiritueel
Niet zomaar groen, maar spiritueler, is 
het plan de weide achter de Xaveriuskerk 
in te richten. De BBN-werkgroep Duur-
zame binnenstad kreeg geld voor het 
oprichten van een coöperatie voor het re-
aliseren van zonnedaken buiten het be-
schermde stadsgezicht. Tenslotte wil het 
bewonerscomité rond de Varkensmarkt 
samen met ondernemers en gebruikers 
een visie ontwikkelen voor de herinrich-
ting van dit pleintje en daarvoor veel ont-
moetingen organiseren.

BUURTBUDGET 2019: ONTMOETEN IN HET GROEN

 

Tekst: Peter Veeling

Bewoners binnenstad willen 
graag hun woning isoleren, maar 
weten niet hoe. Dat blijkt uit de 
tussenstand van onze vragen-
lijst: ‘Energietransitie binnenstad 
2019’. Tot nu toe reageerden  
26 bewoners. 

Het merendeel is eigenaar van een zelf-
standige woning. 19% valt onder monu-
mentenzorg en 40% onder beschermd 
stadsgezicht. De woningen zijn gedeelte-
lijk aangepakt. 73% beschikt over dakiso-
latie en 65% is geheel voorzien van dubbel 
glas. Spouwmuurisolatie of voorzetwan-
den (bij monumenten) scoren echter maar 
31%, terwijl dat een van de meest rende-
rende maatregelen is. Bouwkundige aan-
passingen die men het liefst zou uitvoeren 
zijn dak- en vloerisolatie en een andere 
verwarmingsinstallatie. Zonnepanelen 
worden weinig genoemd, omdat de mo-
gelijkheden zeer beperkt zijn.

Knelpunt: informatievoorziening
Het grootste knelpunt is de informa-
tievoorziening: 42% meldt geen eens-
luidend advies te kunnen krijgen over 
de aanpak. Bij 34% spelen praktische 
bouwkundige belemmeringen mee en 
30% weet niet waar de juiste infor-
matie te krijgen. Daar ligt een schone 
taak voor de gemeente. In januari werd 
aangekondigd in het voorjaar een in-

formatieavond te organiseren voor de 
binnenstad. Daarin zou onder andere 
de aanpak van de energietransitie uit 
de doeken worden gedaan. Tot nu toe 
is hierover niets meer vernomen helaas.

Zon op Amersfoort
Ondertussen zit de werkgroep Duurza-
me binnenstad niet stil. Als u dit leest 
is waarschijnlijk de energiecoöperatie 
‘Zon op Amersfoort’ opgericht. We wer-
ken samen met ‘Zon op Nederland’, een 
stichting die veel ervaring heeft met de 
exploitatie van collectieve installaties 
voor zonne-energie. We zijn nu in ge-
sprek met een instelling die een dak 
beschikbaar wil stellen. Over enkele 
maanden hopen we te starten met het 
eerste project voor binnenstadbewo-
ners. In de vragenlijst gaf 60% al aan 
mee te willen doen, of dat te willen 
overwegen. Dat ziet er zonnig uit!

U kunt de vragenlijst ‘Energie- 
transitie binnenstad 2019’ nog invul-
len via http://bit.ly/2VaNMdl

http://www.bbn-amersfoort.nl
http://bit.ly/2VaNMdl
www.facebook.com/bbn033
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Inloopavond autoluwe binnenstad

Zoekplaatje

ZORGEN OM TAXIBELEID

Donderdag 18 april was er een inloop-
avond over de autoluwe binnenstad. 
Bewoners die afhankelijk zijn van man-
telzorgers zijn namelijk bang dat deze 
straks niet meer langs kunnen komen 
of op parkeerkosten worden gejaagd. 
Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die 
langskomen en hun auto op de privé-
parkeerplaats van de ouders neerzet-
ten. Of de slechtziende buurman die 
een paar keer per maand door een ken-
nis met de auto wordt opgepikt. 

Geen antwoorden
Wie verwacht had dat vragen op deze 
avond werden beantwoord, kwam 
echter bedrogen uit. De aanwezige 

ambtenaren waren vol begrip over de 
geschetste problemen, maar konden 
weinig anders antwoorden dan ‘dat 
zoeken we nog uit’ of ‘daar moeten 
we nog over nadenken’. Of iedere auto 
van een huishouden toegang krijgt, is 
onduidelijk. 

Handhaving
De camera’s die de toegang gaan be-
waken worden alleen geplaatst bij de 
Kamp en de Bloemendalsestraat; niet 
bij de Molenstraat en de Kleine Haag. 
Handhaving zal daar dan ook niet veel 
voorstellen. Als bewoner moeten we er 
vooralsnog op vertrouwen dat er een 
ruimhartig en goed te hanteren onthef-
fingsbeleid komt. De eerste bespreking 
in de raad is op 25 juni. 

In veel vorige nummers werd een zoek-
plaatje opgenomen. Hier is er weer een, 
aangedragen door Lisu Cuervo-Wallert. 
Waar zit dit demoontje en wat is het 
verhaal erachter?

Mail het antwoord voor 30 juni 2019 
naar info@bbn-amersfoort.nl o.v.v.  
BBN Nieuws zoekplaatje. Onder de 
goede inzenders verloten we koffie met 
gebak Bij Hein aan de Kortegracht.

Tekst en kaartje: werkgroep openbare ruimte

Amersfoort heeft al lange tijd een  
probleem: er is geen samenhangend taxi-
beleid. Dit leidt al jaren tot overlast.

Er zijn verschillende belangen:
>  De horeca wil dat taxi’s in hun nabije 

omgeving klanten kunnen brengen en 
oppikken.

>  Taxichauffeurs willen snel en veel 
klanten kunnen vervoeren.

>  Buurtbewoners willen een rustige 
woonbuurt zonder verstoorde nachtrust.

De gemeente heeft erkend dat de taxi-
standplaatsen in de binnenstad zelf, op 
de Havik, Het Zand en de Langestraat 
een groot probleem zijn voor bewoners. 
Om de overlast voor binnenstadbewo-
ners te minimaliseren werd besloten de 
taxistandplaats naar het Stadhuisplein te  

 
verplaatsen. De route daar naartoe loopt  
echter door een woonbuurt: Breestraat, 
Paternosterstraat, Langegracht, Bolle-
bruggang en de Lieve Vrouwe-straat. 

De bewoners zijn van verbaasd naar  
verbolgen gegaan, van betrokken naar 
bezorgd. Worden bezwaren wel gehoord, 
worden bewoners wel serieus genomen?

Like ons op  @BBN033, volg ons op   @bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

Tekst: Peter Veeling

Agenda 

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad 
via steeg tussen  
Appelmarkt 9 en 10, 10.00 uur

elke donderdag Stilte/avondgebed | Oud- 
Katholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur  

elke vrijdag Goeie Buren ontmoetingstafel 
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke 4e zondag Huisbereide lekkernijen en  
een mini-concert | Het Seminarie

17 mrt - 15 sept. Mondriaanhuis | Mon:fleur

13 mei - 31 dec. Flehite | Johan van Oldenbarnevelt

17 t/m 19 mei Rrrollend Amersfoort  | Eemplein

21 mei Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

23 t/m 26 mei  Rabobank Amersfoort Jazz 
Binnenstad  

25 mei - 1 sept. KAdE | Videoland: Eeuwigh  
gaat voor oogenblick | 
Tien jaar Kunsthal KAdE 

1 juni  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

7 juni  Lepeltje Lepeltje 
Brouwerplantsoen 

14 t/m 16 juni  Havikconcerten | Havik

15 juni  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

18 juni  Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

22 juni  Krommedag | Krommestraat

29  juni, 13 en 27 juli, 10 aug. Theater Terras 

5 t/m 7 juli  Dias Latinos | Binnenstad 

6 juli  Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

16 juli  Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur 

25 juli Gaypride  | Binnenstad

15 t/m 18 aug.  Kannen en Kruiken 
Brouwerplantsoen 

23 t/m 25 aug.  Spoffin  | Binnenstad

Paars: uitgaansgebieden  -  Geel:  looproutes 
naar de taxistandplaatsen bij het stadhuis.
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