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Wilt u geen enkel exemplaar van 
het BBN Nieuws missen? Neem 
dan een abonnement op de  
digitale versie van het BBN Nieuws. 
Stuur daarvoor een e-mail naar 
info@bbn-amersfoort.nl

NIETS MISSEN
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Tekst en foto: Hans Wels  

Ook in 2020 is er een buurt budget 
beschikbaar voor initiatieven in de 
binnenstad. Het thema in 2020 is 
net als vorig jaar: ‘Laten we de  
bloemetjes buiten zetten’. Daarbij 
valt te denken aan meer groen in  
de binnenstad, maar ook aan  
boeiende en bruisende activiteiten 
die geworteld zijn in de binnenstad, 
zoals een aantal festivals. 

Bij het verdelen van het budget legt de 
buurtbudgetcommissie het accent op het 
samenwerken van bewoners in de eigen 
buurt van de binnenstad.

Uiteenlopende projecten
Vorig jaar ontvingen ruim 20 aanvragers 
in totaal 14.600 euro uit het buurtbudget 
binnenstad. Bijvoorbeeld het Groenevent 
van de Valkestraat, Stovestraat en om-
geving. Ook grotere projecten, zoals het 
Smartlappenfestival en de Havikconcer-
ten, kregen een bijdrage. 

Geld uit het buurtbudget is in veel geval-
len slechts een beperkte aanvulling op 
een soms flinke begroting. Dat is ook de 
bedoeling: het grootste deel van het bud-
get van een activiteit moet komen van 
vrijwilligers en andere sponsoren. 

Beoordeling aanvraag
Op onze website kunt u lezen aan welke 
regels een aanvraag moet voldoen. Bepa-
lend voor de beoordeling zijn onder meer:
•  Verbetering van de leefomgeving en  

gerelateerd aan de binnenstad.

e

foto: Hans Wels

•  Ondersteuning bij festiviteiten of andere 
activiteiten, anders dan eten en drinken.

•  Grote mate van zelfwerkzaamheid en/
of sponsoring (ongeveer 50 procent).

•  Voldoende en aantoonbaar draagvlak 
in de woonomgeving.

• Niet commercieel.
• Een heldere begroting.

Indebuurt033
Naast het buurtbudget is het in 2020 mo-
gelijk om een gemeentelijke subsidie voor 
een doorlopend project in de wijk aan te 
vragen via Indebuurt033. Een voorwaar-
de is wel dat het betreffende project niet 
op een andere manier subsidie krijgt. 

Meer informatie over het aanvragen van 
subsidie via Indebuurt033 kunt u op  
vinden op www.indebuurt033.nl onder 
‘subsidie aanvragen’.

Vergroening in de binnenstad

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor het buurtbudget 2020 kunt u down loaden op  
www.bbn-amersfoort.nl. Inzenden is mogelijk tot en met 9 maart 2020.  
Elk idee is welkom en ook dit jaar verwacht de buurtbudget commissie weer veel  
creativiteit van de binnenstadbewoners.

www.facebook.com/bbn033
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Kerken in Amersfoort

ETEN BIJ ZAHER
Tekst en foto: Johan Riemersma 

Elke eerste vrijdag van de maand kookt 
de Syrische chef-kok Zaher een uitge-
breid Syrisch buffet bij de Rooie Cent. 
Met zijn allen aan lange tafels en genie-
ten van bijvoorbeeld fattoush, kubbeh, 
hummus, stuffed paprika, opgediend 
door Zaher en zijn vrouw. 

Straks een restaurant
Zaher komt uit Aleppo en wil graag 
een eigen restaurant openen in Amers-
foort. Maar daar heeft hij de middelen 
nog niet voor. Daarom heeft hij nu een 
eigen cateringbedrijf en verzorgt deze 
maaltijden, ook in Nieuwland. Naast de 
open maaltijden op de eerste vrijdag 

van de maand kun je ook in overleg 
een groepsmaaltijd boeken, voor bij-
voorbeeld een aantal buren. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.rooiecent.com/evenementen

Het BBN is op zoek naar verster-
king! Onze voorzitter heeft vanwe-
ge gezondheidsredenen afscheid 
moeten nemen en we zijn daarom 
op zoek naar een nieuwe voor-
zitter. In 2020 vergaderen we op 
de derde maandagavond van de 
maand in de ‘Rooie Cent’. 
Interesse? Neem dan contact met 
ons op via info@bbn-amersfoort.nl

Ook zijn we op zoek naar nieu-
we leden voor het BBN zelf, liefst 
jongeren. Wil je meepraten over 
zaken die de binnenstad aan gaan? 
Meld je dan aan via bovenstaand 
e-mailadres.

BBN ZOEKT NIEUWE 
LEDEN EN VOORZITTER

Binnenstadbewoners aan het woord: JEROEN VAN DER WEIJ, SAXOFONIST IN DE BINNENSTAD
Tekst & foto: Ans van Dijk  

Jeroen van der Weij (57) saxofonist en programmeur, 
woont sinds 1985 in een monument uit ca. 1832 in de 
Muurhuizen. Zijn dochters (17 en 20) zijn er geboren. 

“Ik woon hier met plezier en geniet van de diversiteit in 
de binnenstad met het klooster, de orthodoxe kerkjes, de  
synagoge, leuke buren en alles wat hier langskomt aan toeris-
ten en bekenden.” 

Beschermd stadsgezicht
De woning van Jeroen is een huurhuis; in 25 jaar heeft Jeroen 
drie woningstichtingen ‘versleten’, waarna Stadsherstel het huis 
kocht. “Het vocht loopt al tien jaar langs de muur in de slaap-
kamer van mijn dochter. Toen het nog van de SCW was werd er 
nog gevraagd of er iets moest gebeuren. Nu ben ik ‘beschermd 
stadsgezicht’ en heeft men het laten versloffen.” Toch zegt  
Jeroen: “Ach, laat ik niet zeuren, ik wil hier nooit weg en er 
wordt eindelijk gewerkt aan een structurele oplossing.”

Tolerant
Jeroen kocht van zijn spaarcenten een sax. Na een korte scholing 
in de klassieke muziek hield hij het voorgezien. Nu verdient hij 
al 31 jaar zijn brood als saxofonist en programmeur. Hij heeft 
een netwerk door zijn optredens en de programmering voor 
Het Nonnetje. “Ik treed op van Groningen tot Maastricht en in 
het buitenland, overal hecht men aan hun oude binnenstad. Ik 
probeer hier zo te leven, dat we naar elkaar omkijken en ook 
een beetje tolerant zijn.” 

“Ik treed op van Groningen tot Maastricht  
en in het buitenland, overal hecht men aan  

hun oude binnenstad.”

Autoluw
Na een laat optreden is het wel een gedoe om apparatuur uit te 
laden en drie rondjes te moeten rijden voor een parkeerplek. “Ik 
begrijp dat we autoluw willen worden, maar bereikbaarheid van 
de binnenstad voor leveranciers en bewoners is wel belangrijk!”

Meer weten over Jeroen van der Weij? Kijk op www.j-sax.nl 

www.facebook.com/bbn033


Tekst & foto: Peter Veeling

Het complex Binnen de Veste 
is gebouwd in de periode 1983-
1984 en omvat 296 woningen 
(appartementen). De zeven 
verenigingen van eigenaren 
(VVE) hebben een projectgroep  
‘Verduurzaming’ opgericht. 
 

Voor eigenaren van zelfstandige 
woningen is het al moeilijk om 
te bepalen hoe ze de verduurza-
ming moeten aanpakken. Bij VVE’s 
speelt daarnaast het probleem dat 
alle bewoners op één lijn moeten 
komen, omdat het om één gebouw 
gaat en de eventuele maatregelen 
en de financiering ervan voor ie-
dereen van toepassing zijn.

Eerst is de gemeente Amersfoort 
gevraagd om de projectgroep te 
ondersteunen. De TU Delft is be-
naderd voor de laatste kennis. Nu 
zoekt de projectgroep een adviseur 
die een voorstel doet hoe de wo-
ningen te verduurzamen, door te 
isoleren en duurzame energie te 
gebruiken. De projectgroep kijkt 
ook naar het toekomstbestendig 
maken van de leef- en woonom-
geving. Denk aan de inrichting 
van de buitenruimte, omgaan 
met regenwater, verminderen 
van hitte-eilanden, groen en de 
parkeervoorzieningen.

Bewoners kunnen via een vragen-
lijst hun opvattingen over de hui-
dige staat van de woningen en hun 
ideeën voor de verduurzaming van 
het complex doorgeven. Voor het 
project is vijf jaar uitgetrokken.
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Tekst: Peter Veeling

De informatieavond van Zon op Amers-
foort over het zonnedak van OBS de 
Vlinderslag werd goed bezocht. Ruim 
40 belangstellenden waren aanwezig 
om de presentatie van Michel Buur van 
Zon op Nederland te volgen.  

Op het moment van schrijven van deze 
tekst hebben 45 mensen zich ingeschre-
ven, voor maar liefst twee keer zoveel 
certificaten als volgens een ruwe schat-
ting mogelijk zijn op de Vlinderslag.

Definitieve berekening
Zon op Amersfoort gaat nu offertes aan-
vragen voor de bouw van de zonne-instal-
latie. Als alle kosten op een rijtje staan, 
kan er een berekening gemaakt worden 
voor de prijs van een certificaat. Dan pas 

is de definitieve inschrijving voor dit pro-
ject mogelijk. Het is nu nog moeilijk te 
zeggen hoe snel dit zal gaan; het streven 
is komend voorjaar.

Meer daken
Vanwege de overweldigende belangstel-
ling is Zon Op Amersfoort ook bezig met 
andere daken. Zij vragen iedereen die 
overweegt mee te doen aan de Vlinder-
slag of aan vergelijkbare projecten zich in 
te schrijven. Het is vrijblijvend en het geeft 
een goede indicatie van de belangstelling. 
Dat maakt een snellere realisatie van nieu-
we projecten mogelijk. Zon Op Amersfoort 
overweegt een maximaal aantal certifica-
ten per inschrijver in te stellen, zodat zo-
veel mogelijk mensen kunnen mee doen. 

Meer informatie en inschrijven: 
www.zonopamersfoort.nl

Zon Op Amersfoort goed van start

Verduurzamingsproject 
‘Binnen de Veste’ Tekst en foto: Vreemde Gasten

Iedere twee jaar vindt het kunstevent ‘Vreemde 
Gasten’ plaats. Meer dan honderd kunstenaars  
laten dan hun werk zien op zo’n vijftig locaties in  
de binnenstad van Amersfoort. De voorbereidingen 
voor de editie van 2020 zijn in volle gang. 

Voorzitter van de werkgroep, Anton van Kolfschoten, vertelt enthousiast over dit 
bijzondere evenement dat elke keer een paar duizend bezoekers trekt. “Het is ooit 
begonnen vanuit de behoefte om kunstenaars uit de stad en regio meer gelegenheid 
te geven hun werk te exposeren en te verkopen. De combinatie met bijzondere panden 
binnen de historische stadsmuren maakt het extra aantrekkelijk voor bezoekers. Bij 
de komende editie, die op 3 en 4 oktober plaatsvindt, willen we via een pilot project 
meer jongeren bij het evenement betrekken, zowel 
onder de kunstenaars als bij de bezoekers. 
Kunstenaars én pandeigenaren zijn zich al druk 
aan het aanmelden, maar er is nog plek voor meer. 
We zoeken alle soorten kunstenaars en sfeervolle,  
bijzondere locaties in de binnenstad, die normaal 
gesproken niet openbaar toegankelijk zijn.” 

Optimale match
Op de vernieuwde website www.vreemdegastenamersfoort.nl staan alle voorwaarden 
en daar kunnen kunstenaars en locaties zich aanmelden. Na het aanmeldingstraject 
worden kunstenaars en locaties met elkaar gematcht, met als uitgangspunt de kunst 
en het pand van de ‘host’ optimaal tot hun recht te laten komen. 

Sponsors gezocht
Uiteraard worden er ook voor dit evenement de nodige kosten gemaakt. “We zoeken 
nog sponsors of mensen die ons kunnen helpen sponsors te werven. Dus als iemand 
zich geroepen voelt, mail dan naar info@vreemdegastenamersfoort.nl. Met de inzet 
van vele betrokkenen maken we er weer een geweldig mooi evenement van!”

VREEMDE GASTEN 2020 LAAT DE KUNST(LIEFHEBBERS) BINNENKOMEN

www.facebook.com/bbn033
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Zoekplaatje

Tekst: Werkgroep openbare ruimte 

Foto: Johan Riemersma

De gemeente blijft bij de voorgenomen 
verhuizing in de weekends van de taxi-
standplaats naar het Stadhuisplein. Het 
invoeren van ‘Binnenstad Autoluw’ gaat 
daar geen verandering in brengen. 

Olifantenpaadje
Voor veel bewoners blijft de vrees bestaan 
voor overlast en vervuiling langs de route 
van de Lavendelstraat naar de Molen-
straat.  De gemeentelijke voorkeursroute 
is Hof-Langestraat-Varkensmarkt-West-
singel, maar dat kan niet worden afge-
dwongen. De kortste route gaat via de 
stegen en kruist de Krommestraat, de 
Langegracht, de Breestraat en de West-
singel (een zogenaamd olifantenpad).  

De voorkeursroute is bijna tweemaal zo 
lang als het olifantenpad (1,9 x). 

Mimespelers
Om de gebruikers toch zover te krij-
gen de voorkeursroute te volgen, komt 
er uitgebreide voorlichting, fluoriseren-
de markering en de eerste weekenden 
zullen mimespelers worden ingezet. Of 
dat voldoende is? Gelukkig komen er na 
twee weken en nog eens na drie maanden  
evaluaties om dat vast te stellen.

Tekst: Johan Riemersma

Gft-afval, met name tuinafval, is in de 
stadskern een probleem. Immers, er 
zijn geen gft-containers en de experi-
menten met ophalen via de grachten 
en/of tijdelijke containers werken ook 
niet goed. Nu is er de tuinafvalzak.

Mensen met een tuin groter dan  
250 m2 mogen een tweede gft-contai-
ner aanvragen, bewoners van de stads-
kern zonder gft-container moeten naast 
de reguliere afvalstoffenheffing extra 

voor een tuinafvalzak gaan betalen. De 
kosten bedragen € 25,- per zak. Dat is 
meten met twee maten. Het stimule-
ren van geveltuinen, ook door de BBN, 
krijgt zo wel een wat wrange bijsmaak!

Nog eens naar kijken
Overig gft-afval kan alleen maar de 
restkliko in. Ook de horeca worstelt 
met dit probleem, maar zij kunnen 
tenminste nog terecht bij de stadswor-
merij. Bewoners niet. Het lijkt gewenst 
hier nog eens goed met de gemeente 
naar te kijken.
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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

t/m 26 januari Tentoonstelling Armando 
Museum Flehite en Elleboogkerk

t/m 26 Januari Engelbert L’hoëst -100 
Museum Flehite

2 februari Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 2 februari Don’t look now | De vensterbank 
van Robin Kolleman | Bergstraat 32

t/m 2 februari Love Me Tender | Special Arts | 
Zonnehof 4A

8 feb. - 17 mei Tell me your story 
Kunsthal KAdE | Eemplein 77

8 feb. - 2 aug. Kunst uit Noord-Nederland 
Museum Flehite

18 februari Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

7 maart Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 8 maart 25 X 25 X 25 | Mondriaanhuis

t/m 8 maart 30 X 30 | Mondriaanhuis

17 maart Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

Taxistandplaats verhuist in maart 2020

Geen gft-container? Dan extra betalen voor tuinafvalzak!

Oplossing zoekplaatje nieuwsbrief 135

Een nieuw zoekplaatje 
Waar zou dit bord hangen? Het ant-
woord en een foto van de locatie komt 
in het volgende BBN Nieuws!

Mail het antwoord voor 7 februari 
2020 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.

Het uithangbord van het zoekplaatje 
in het BBN Nieuws 135 hangt aan 
de zij gevel van Kafé van Zanten aan 
de kant van ‘t Zand. Blijkbaar een 
lastig zoekplaatje, want er zijn geen  
oplossingen ontvangen. 
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