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BINNENSTADSBEWONERS IN CORONATIJD
Tekst: Ans van Dijk
Foto: Truus Saris

Hoe gaat het met de binnenstadsbewoner in deze coronaperiode?
Wat gebeurt er in de binnenstad?
Eind april zagen we onder andere
de volgende dingen.
Hulp voor ouderen

Het ontbreekt niet aan initiatieven voor
hulp en catering voor oudere en alleen
staande bewoners. Goeie Buren, Buurt
kamer, Power en de horeca, iedereen
draagt bij.
Goeie Buren staat klaar om boodschap
pen en kleine klusjes te doen. De Buurt
kamer zorgt in samenwerking met horeca
voor het bezorgen van een betaalbare
dagelijkse maaltijd (voor 70+) voor acht
euro. De overige horeca biedt bezorg
service voor de grote en kleine beurs.
Power gaf tips om in deze tijden met de
eigen biografie aan de slag te gaan (zie
www.power-amersfoort.nl/zingeving)
Goeie Buren is bereikbaar op 06 112
694 70 voor een praatje, hulp of advies.
Via
www.buurtkamer-binnenstad.nl/
buurttafels is er meer te vinden over de
maaltijden 70+.

Middenstand steunen

We steunen de middenstand door het
aanschaffen van zomerkleding én het
kopen van lokale producten. Dat houdt
onze binnenstad overeind.

Like ons op

Op afstand, maar
gezamenlijk aan het
paasontbijt in de Valkestraat

Ontmoeten

Hoe ontmoeten we elkaar? We begroeten
elkaar op straat, maken praatjes bij de
brievenbus, bij het uitlaten van de hond,
op de bankjes in het plantsoen én we
vragen hoe het gaat…. Als alleenwonen
de die om welke reden dan ook de deur
niet uit kan, is het niet fijn om uitsluitend
via PC of telefoon te moeten communi
ceren. Rondvragend blijkt dat er wordt
omgezien naar buren en bekenden. Goeie
Buren belde deelnemers in de kwetsbare
leeftijd om het hulpaanbod extra onder
de aandacht te brengen. Een praatje bij
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de voordeur, een kopje koffie in het park
of achtertuin doet wonderen.
Het Groenevent werd uitgesteld, maar
de Valkestraat organiseerde een Paas
ontbijt waarbij voor de deur op gepaste
afstand een eitje werd getikt. Bewoners
van de Herenstraat en Muurhuizen nodi
gen mensen op de koffie of nemen buren
een dagje mee naar hun buitenhuisje in
de buurt. Zo bieden we de intelligente
lockdown het hoofd en wachten we op
betere tijden.
De foto’s in deze editie geven u een verdere
impressie van de binnenstad in coronatijd.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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BAKEN VAN VERBONDENHEID
Onze Lieve Vrouwetoren

Tekst: Kees Larooij Foto: Stefan Borkent

Als binnenstadbewoners zijn we
er altijd op gespitst, hoeveel heit
de klok? En hoewel we op donderdagavond of vrijdagmorgen
soms vinden dat het ook wel een
onsje minder mag als de beiaardier
oefent of concerteert, we zouden
van slag zijn als de klokken zouden
zwijgen. We kunnen niet zonder de
Lange Jan.
Het is wereldwijd een tijd van nood en
nog meer dan anders moeten we samen
sterk zijn. Ook als bewoners (van de bin
nenstad) van Amersfoort. Hier is waar
we wonen en hier is waar we het samen
moet rooien. Al eeuwenlang is de Lange
Jan voor Amersfoorters het symbool van
de stad en van de verbondenheid met de
stad en elkaar.

Al sinds de vijftiende eeuw is de Lange Jan
het stralende middelpunt van Amersfoort.
Eerst nog als onderdeel van een kerk, maar
na een ontploffing aan het eind van de acht
tiende eeuw als zelfstandig bouwwerk,
waarvan we bijna niet meer kunnen voor
stellen dat het ooit onderdeel van een groter
geheel is geweest. Zoals de legende vertelt,
is de Lange Jan gebouwd met het geld van
de pelgrims die naar Amersfoort kwamen
om het Mirakel van Amersfoort te geden
ken, het onooglijke Mariabeeldje (Onze
Lieve Vrouwe) dat wonderen verrichtte.

Eigentijds mirakel

Aan mirakels hebben we in deze tijd nooit
genoeg. De Lange Jan en het gebeier van
zijn klokken kunnen nu symbool staan
voor het mirakel van het gezamenlijke ge
duld dat we zullen moeten getroosten om
de huidige crisis te overwinnen.

Lichtplan binnenstad vastgesteld
Tekst: Johan Riemersma

Het lichtplan voor de binnenstad
is afgelopen april vastgesteld. Het
plan heeft als doel een aantrekkelijk verlichte en uitnodigende
binnenstad tijdens schemer en
duisternis.
Dit vraagt inspanning van alle betrok
kenen. De gemeente is aan zet voor de
openbare verlichting. Vervanging daar
van gebeurt niet op één moment, maar

geleidelijk en wanneer het nodig is. Be
woners en ondernemers worden gevraagd
mee te doen. Hun plannen voor verliching
en aanlichten worden aan het lichtplan
getoetst.
De historische uitstraling van de bin
nenstad wordt versterkt. Door aanlich
ten of van binnenuit verlichten van meer
monumentale panden op zichtlijnpunten
kan al veel worden bereikt. Verschillen

de lichtprofielen voor horecapleinen,
woonstraten, markante plekken, hoofd
winkelstraten en kleine winkelstra
ten zijn nu leidend bij het beoordelen
van concrete verlichtingsplannen. Deze
profielen voorkomen al te felle etalage
verlichting, maar ook hinder voor be
woonde bovenverdiepingen.
Voor meer informatie: www.amersfoort.nl/
project/lichtplan-binnenstad.htm

Amersfoort tijdens coronatijd

Paasontbijt in de Valkestraat
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AUTOLUWE BINNENSTAD: WAT ER NOG MOET GEBEUREN
Tekst: Johan Riemersma

Afgelopen maart heeft de gemeente Amersfoort het
verkeersbesluit Autoluwe Binnenstad genomen en
gepubliceerd. Uitvoering hangt nog op ingediende
bezwaren, maar wordt tweede helft 2020 verwacht.
Door auto’s te weren en ruimte te geven aan de
fietsers en de voetgangers kan de stad groener, gezonder en klimaatbestendiger worden. Een belangrijke gezondheidswinst is de verwachte vermindering van de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad.

> Aanpassen entrees binnenstad
De entrees naar de binnenstad markeren het begin van het
autoluwe gebied. De entrees worden aangepast vóórdat de
autoluwe binnenstad ingaat.

Voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren:
> Maken van een app
Er is een app in de maak die is bedoeld voor de registratie van
voertuigen van bewoners, ondernemers en hun bezoek in het
autoluwe gebied. Bezoekers van binnenstadbewoners mogen
het autoluwe gebied in om bijvoorbeeld iemand te brengen of
op te halen. Zij parkeren eventueel tegen een laag tarief in
een van de drie gemeentelijke parkeergarages. De bewoner
moet hen aanmelden via de website of app.

> Aanpassen rijrichting
Pas als de autoluwe binnenstad een feit is, kunnen rijrichtin
gen worden aangepast. Het gaat om de Grote Sint Jansstraat
en de Zuidsingel tussen de Kamp en de Sint Andriesstraat.

Bezoekers van ondernemers in de binnenstad mogen het au
toluwe gebied in om te laden of te lossen of om te parkeren op
eigen terrein. De ondernemer moet hen daarvoor aanmelden
via de website of app. Eventueel parkeren kan ook in een van
de zeven parkeergarages in en rond de binnenstad.

Een eerder voorstel van Groenlinks, D66 en PvdA om lucht
vervuilende brom- en snorfietsen uit de binnenstad te weren,
heeft helaas geen meerderheid gekregen. In hoeverre de
coronacrisis de uitvoeringsplannen vertraagt of juist versnelt,
is nog niet bekend.

> Plaatsen camera’s
De camera’s treden in werking als de autoluwe binnenstad
ingaat. De locaties van de camera’s zijn Weverssingel en Bloe
mendalsestraat - hoek Teut.

> Opheffen parkeerplekken
Na de invoering van autoluwe binnenstad wordt een aan
tal parkeerplekken opgeheven. Wat er met die plekken gaat
gebeuren, komt nog in de inspraak.

Buurtbudget 2020
Uiteenlopend

Tekst: Hans Wels, foto Vera Huppelschoten

Ook in 2020 is er weer een buurtbudget
beschikbaar voor initiatieven in de bin
nenstad. Het thema in 2020 is ‘Hoe groe
ner, hoe beter’. Daarbij valt niet alleen te
denken aan meer groen in de binnenstad,
maar ook aan boeiende en bruisende
activiteiten die geworteld zijn in de
binnenstad. Bij het verdelen van het
budget legt het BBN het accent op het
samenwerken van bewoners in de eigen
buurt van de binnenstad.

De gehonoreerde initiatieven waren
zeer uiteenlopend van aard: het Groen
Event Valkestraat en wijde omgeving,
een picknicktafel voor de bewoners van
Waltoren, grootletterboeken voor de

bewoners van de Otto Scheltusflat en
een bijdrage voor ‘Vreemde Gasten’.
Een volledig overzicht van de toegekende
budgetten is te vinden op
www.bbn-amersfoort.nl, klik op
‘buurtbudget 2020’ in de bovenbalk.

Door het grote aantal ingediende plan
nen werd het beschikbare budget van
€ 15.000,- ruim overschreden. Daardoor
is niet elke aanvraag volledig gehono
reerd. Bij de selectie heeft de commis
sie gelet op de meerwaarde van het plan
voor de binnenstadbewoners of een deel
daarvan. Ook keek de commissie of het
plan aansloot bij het thema van dit jaar.
Andere criteria zoals ‘Ontmoeting’ en
‘Samenwerking’ zijn verder belangrijke
uitgangspunten bij de selectie geweest.
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Agenda

Zoekplaatje
Om niet iedereen de straat op te sturen, komt er in
de volgende editie weer een nieuw zoekplaatje.

Oplossing zoekplaatje nieuwsbrief 137
Het bord van het zoekplaatje in het BBN Nieuws 137
is de ingang van Hofje De Armen de Poth. Velen van
jullie hadden dit goed en de winnaar heeft inmid
dels de prijs ontvangen.

IN GESPREK OM BINNENSTAD TE BESCHERMEN TEGEN HOOGBOUW

De ontwikkelaars rond de Zonnehof hebben hun plannen in
schetsvorm gepresenteerd.

ventweg met als broeder op de andere
hoek (het terrein van De Witte) een kolos
van zestien verdiepingen hoog. Het laat
zich raden welke invloed deze gebouwen
op de kleinschalig binnenstad hebben.

De hoogbouw lijkt door te zetten. Na
ABN Amro, ING, de PLUS, het Arbeids
bureau, hoek Stationsstraat en het ge
bouw van De Amersfoortse zijn er
plannen voor meer hoogbouw.
De oude SNS moet wijken voor een ge
bouw van negen etages direct aan de

Nu is de vraag hoe we met deze mas
sieve druk om moeten gaan. Het Forum
Ruimtelijk Erfgoed Flehite is in gesprek
gegaan met de ontwikkelaars om de
historische binnenstad toch enigszins
te beschermen nu het gemeentebestuur
het lijkt af te laten weten.

Tekst: Rob Blaauw (Werkgroep openbare ruimte)

Taxistandplaats
Ook de ingebruikname van de taxistandplaats
op het Stadhuisplein is voorlopig uitgesteld.

Amersfoort tijdens coronatijd

Vanwege de coronacrisis zijn alle
agendapunten onder voorbehoud.
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 | OudKatholieke 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 3 juni

Kunst aan de muur
Almee Schreurs | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof

6 en 20 juni

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

16 juni

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

27 juni

Snuffelmarkt | Grote Koppel

4 juli

Snuffelmarkt | Eemplein

t/m 5 juli

To give the mundaine its
beautiful due I De vensterbank
van Bob Negryn | Bergstraat 32

18 juli

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

21 juli

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 2 augustus Kunst uit Noord-Nederland
Museum Flehite
t/m 2 augustus Amersfoort in beeld
Museum Flehite
t/m 9 augustus Sculpture Breathes Life:
Een Philip Haas Retrospectief
Museum Flehite
18 augustus

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 25 oktober Spakenburgse Diva’s
Mondriaanhuis
t/m 30 sept.

Mondriaan en de Tweede
Wereldoorlog | Mondriaanhuis

t/m 31 dec

Verhalen verteld | Museum Flehite

Redactie

Op berenjacht
door de stad

Ans van Dijk
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Peter Veeling

Contactgegevens BBN
De rij voor de oranjeAfstand houden op de markt

tompoucen op Koningsdag

Foto’s van de binnenstad in coronatijd zijn gemaakt door: Truus Saris, Doke Melman en Dagmar Wynants.
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Web
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Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033

Twitter

@bbnamersfoort

