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BUURTBUDGET 2021: ‘LATEN WE DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN’
Tekst: Hans Wels | Foto: ontvangen via Philine Hartsuiker en Hans Wels

Ook in 2021 is er weer buurtbudget beschikbaar
voor initiatieven in de binnenstad. Het thema in 2021
is weer: ‘Laten we de bloemetjes buiten zetten’.
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, zoals
een aantal festivals, zeker als de coronacrisis hopelijk
een beetje achter de rug is.
Bij het verdelen van het budget legt de buurtbudgetcommissie
het accent op het samenwerken van bewoners in de eigen buurt
van de binnenstad.

“Laten we de bloemetjes buiten zetten”
Uiteenlopende projecten

Vorig jaar ontvingen ruim 25 aanvragers in totaal 20.400 euro
uit het buurtbudget binnenstad. We konden meer uitgeven dan
verwacht, omdat uit voorgaande jaren budget overgebleven
was. Bijdragen gingen bijvoorbeeld naar verschillende groene
projecten en naar de aanschaf van grootletterboeken voor de
Otto Scheltusflat. Ook grotere projecten, zoals het Smartlappenfestival en de Amersfoortse Zwaan, kregen een bijdrage. Een
aantal projecten is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 2021.
Geld uit het buurtbudget is in veel gevallen slechts een beperkte
aanvulling op een soms flinke begroting. Dat is ook de bedoeling: het grootste deel van het budget van een activiteit moet
komen van vrijwilligers en andere sponsoren.

AANVRAAGFORMULIER
Het aanvraagformulier voor het buurtbudget 2021 kun
je downloaden op www.bbn-amersfoort.nl. Inzenden is
mogelijk tot en met 8 maart 2021. Elk idee is welkom!
Ook dit jaar verwacht de buurtbudgetcommissie weer
veel creativiteit van de binnenstadbewoners.

De tuinen aan de Waltoren hebben een
bijdrage uit het buurtbudget gehad in 2020.

Beoordeling aanvraag

Op onze website kun je lezen aan welke regels een aanvraag
moet voldoen. Bepalend voor de beoordeling zijn onder meer:
•	Verbetering van de leefomgeving en gerelateerd aan de binnenstad
•	Ondersteuning bij festiviteiten of andere activiteiten, anders
dan eten en drinken
•	Grote mate van zelfwerkzaamheid en/of sponsoring (± 50%)
• Voldoende en aantoonbaar draagvlak in de woonomgeving
• Niet commercieel
• Een heldere begroting

Indebuurt033

Naast het buurtbudget is het in 2021 mogelijk om een gemeentelijke subsidie voor een doorlopend project in de wijk aan te vragen via Indebuurt033. Een
voorwaarde 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’.
Presentatie van de door
het buurtbudget gedoneerde
boeken aan de Otto Scheltusflat.
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DAK- EN THUISLOZEN IN CORONATIJD
Tekst & foto: Johan Riemersma

Vóór de uitbraak van de coronapandemie fungeerde Motiva als
uitvalsbasis voor verschillende klussen en werd er wel gegeten
door groepen van meer dan 20 personen. Congreslocaties en cateringbedrijven leverden voedsel dat bij hen overbleef en particulieren gaven gratis boodschappen. Deze contactmomenten boden
een goede gelegenheid om bij cliënten vinger aan de pols te houden, maar nu is de voedselaanvoer vrijwel gestokt en mogen er
niet meer zoveel mensen tegelijk binnen zijn. Hierdoor moet Motiva veel meer zelf de straat op om de contacten te onderhouden.

Is leven met corona voor iedereen al niet
gemakkelijk, voor thuis- en daklozen vormen de
coronadreiging en -maatregelen een extra
belasting er bovenop. We spraken hierover met
René Slotboom, alweer bijna 20 jaar straatadvocaat
bij Motiva aan de Muurhuizen.

Minder

Ook deelt Motiva voedselpakketten uit, want minder drukte
in de straten betekent ook minder peuken, minder half opgegeten voedsel en dranken, verloren geld en statiegeldflesjes.
Daarnaast worden er veel minder straatkrantjes verkocht en
spontane giften gegeven.

Buiten slapen

Op de foto zit René voor een kast met gesorteerde, onlangs in
de binnenstad ingeleverde winterjassen en slaapzakken voor
‘zijn’ doelgroep. Hard nodig, want door de 1,5 meter-regel kan
de opvang nog maar de helft van de slaapplekken openstellen. En dan nog voelen veel cliënten zich niet prettig met al
die mensen om zich heen.
Motiva is te bereiken e-mail: motivastraatadvocaten@yahoo.com

Sarfath in de Stovestraat
Passen als een jas

Tekst & foto: Kees Larooij

In de bijbel staat het verhaal van
de weduwe van Sarfath. Aan dit
verhaal moet ik vaak denken
als ik door de binnenstad van
Amersfoort loop en in een ‘achteraf’straatje weer een (voormalig)
kerkgebouw tegenkom: de kerken
in het centrum van Amersfoort
raken maar niet op.
Ook in de Stovestraat is het raak: in 1935
is daar een prachtig kerkgebouw neergezet voor de gereformeerde gemeente. Op
dat moment was er nog geen zelfstandige
gereformeerde gemeente in Amersfoort,
maar was er in Amersfoort sprake van
een ‘station’ van de gemeente in Zeist.

Het sobere kerkgebouw is niet heel groot,
het bood plaats aan 250 gemeenteleden.
Het is geen groot gebouw, maar dat kan
ook niet in de Stovestraat. Het zal de geloofsgemeenschap, die zich niet kenmerkt
als uitbundig, gepast hebben als een jas.
Op de pui staat in prachtige cijfers het
bouwjaar, een eenzame uitspatting en
voor toen erg eigentijds.

Multifunctioneel

Zoals dat gaat, groeide de gereformeerde
gemeente en werd het gebouw te klein,
dus verhuisde de gemeente in 1963 naar
de Zuidsingel. De kerk werd in gebruik
genomen door de hersteld apostolische
zendingsgemeenschap. Gebouwen zijn
niet eenkennig, voor functie noch gebruikers, integendeel, het gebouw wordt nu
alweer jaren gebruikt als woning.

VERHAAL WEDUWE VAN SARFATH
De weduwe en haar zoon hebben vanwege een hongersnood nog maar net
genoeg meel en olie om één broodje te maken. Door bemiddeling van de
profeet Elia, die hun gast wordt, zorgt God er echter voor dat zo lang de
hongersnood duurt meel noch olie opraken en ze elke dag te eten hebben.
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Herenpoort, voor heren van stand
Lenske Jonker is stadsgids. Ze heeft
een interessante aanv ulling op het
stukje over de Herenstraat dat in het
vorige BBN-nummer stond:
In de tijd dat de stad nog omsloten
werd door vestingmuren, was in de
Herenstraat een eenvoudige opening
in de stadsmuur. Heren van stand, die
in het centrum van Amersfoort woonden, zochten hun vertier buiten de
stad in Sociëteit Randenbroek. Om na
sluitingstijd van de poorten toch naar
huis te kunnen, werd de opening in de
muur gemaakt. Tijdens de restauratie
in 2003 werd op deze plek een nieuwe
Herenpoort gemaakt.

ZONNEHOF: WEL OF GEEN BOMENKAP?
Tekst & foto: Johan Riemersma

Achter het binnenkort voormalige
GGD-gebouw aan de Zonnehof
staan twee monumentale bomen:
een plataan en een Hollandse
linde. Hiervoor is onlangs een
kapvergunning aangevraagd.
In het gebouw worden volgens plan
dertien herenhuizen gerealiseerd. Om
de parkeerplaatsen bereikbaar te maken,
moet het pad tussen het terrein en de achterzijde van de Arnhemseweg worden
verbreed. En dan staan de bomen en de
fietsenstalling in de weg.
Het BBN vindt dat wat kort door de bocht
en heeft een zienswijze aan de gemeente
gestuurd. Een wat creatievere en bomensparende andere ontsluiting moet, gezien
de grootte van het achterterrein, toch
mogelijk zijn.

Nieuwe mogelijkheden voor energiecoöperatie Zon Op Amersfoort
Tekst: Zon op Amersfoort | Foto: Pixabay

Het teleurstellende jaar 2020 is
afgesloten. Niet alleen vanwege
COVID-19, maar ook omdat onze
duurzame pogingen een groot
zonnedak te verwerven op onder
andere de industrieterreinen
Isselt, de Hoef en de Prodentfabriek nog op niets zijn uitgelopen. Gelukkig zijn er nu twee
ontwikkelingen die ons weer
optimistisch stemmen.
Om te beginnen de Vlinderslag. Dit
project hebben we stilgelegd omdat
het vanwege de te kleine omvang nu
niet exploitabel te krijgen is. We hadden
contacten lopen bij het naastgelegen
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pand ‘de witte Vlinder’. De gebruikers
van dit pand hebben zich inmiddels positief opgesteld t.o.v. de mogelijkheid
om daar zonnepanelen om te leggen.
Binnenkort gaan we met hen in gesprek. We hopen dat we een deel van
het dak kunnen gebruiken voor onze
project. Als we dat kunnen combineren met de Vlinderslag, dan komen we
op een omvang die wel exploitabel lijkt
in 2021.

Duizenden zonnepanelen

Het tweede project is bij de Zielhorsterweg. Dit is een stuk gemeentegrond ingeklemd tussen doorgaande
wegen en rails. Het initiatief voor dit
project komt van
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Gebiedscoöperatie Eemland, die ons
hebben benaderd als uitvoerder. Het gaat
om terrein(en) waar duizenden panelen
geplaatst kunnen worden. Ook deels
beschikbaar voor binnenstadbewoners!
Onze gemeente helpt mee met behulp
van de binnenkort ondertekende intentieverklaring. Bij voldoende draagvlak
realiseren we zonnepanelen, die gedurende 15-25 jaar stroom opwekken voor
grofweg 300 huishoudens. Dit proces
duurt gauw twee jaar. Maar dan heb
je ook wat.
Kortom: we hebben goede hoop op
succes de komende jaren!

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Agenda

Zoekplaatje
Het vorige zoekplaatje

Het beeld van de vrouw met de wapperende haren bevindt zich in de
gevel van de uitbouw in de Muurhuizen van het hoekpand MuurhuizenNieuweweg. Het werd daar geplaatst
bij de restauratie van 1947. Het zou afkomstig zijn uit het puin van Rotterdam
na het bombardement door de Duitsers
in 1940. Op die plek zat oorspronkelijk een leeuwenkop maar die raakte
tijdens de restauratie in het ongerede.
Met dank aan
Burchard Elias
voor deze uitgebreide uitleg.
De winnaar heeft
de bon inmiddels
gekregen!

Een nieuw zoekplaatje
Waar vind je dit beeld?

elke dinsdag

Op de ingekleurde ansichtkaart uit ca
1920 is Plantsoen-Zuid te zien, met links
‘t Laantje of Beukenlaantje en rechts de
muziektent en gevel van herensociëteit
Amicitia. Het water, de bomen en de
zwanen hebben in 1957 het veld moeten
ruimen voor de aanleg van de Rondweg
(later Stadsring genoemd).

Terugkeer van het water

De afgelopen decennia hebben veel
Amersfoorters al gepleit voor een terugkeer van het water op de Stadsring en
herstel van het Plantsoen. De nadelen van

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

Mail het antwoord voor 5 februari
2021 naar info@bbn-amersfoort.nl
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.
Onder de goede inzenders verloten
we koffie met gebak bij BijHein aan
de Kortegracht.

EEN PARELTJE VAN VROEGER: ‘T LAANTJE
Tekst: Johan Riemersma

Vanwege de coronacrisis zijn alle
agendapunten onder voorbehoud.
De snuffelmarkten gaan voorlopig niet door.

de huidige situatie worden steeds sterker
ervaren. Denk daarbij aan de Stadsring
als barrière tussen stadskern en Zonnehof en in de looproute station-binnenstad, maar ook aan het aantrekken van
regionaal sluipverkeer. Maar bovenal: het
is een lelijke verkeersruimte.

Meedenken over Stadsring 2.0

Een groep Amersfoorters wil graag
nadenken over de ontwikkeling van een
Stadsring 2.0 en hier ook alle inwoners
bij betrekken. Denk je bij te kunnen
dragen aan deze discussie of wil je gewoon je steun uitspreken, laat dit weten
via stadsring@amersfoort.nl.

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

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

Seniorentafel | 10.30 uur

23 jan. t/m
9 mei

Mirror | Mirror. Reflect Yourself!
Kunsthal KAdE

t/m 24 januari Bep Rietveld – Kunstenaar in
oorlog- en vredestijd
Museum Flehite
t/m 31 januari De vensterbank van
Erik Mattijssen | Bergstraat 32
16 februari

Seniorentafel | 10.30 uur

20 feb. t/m
24 mei

Over velden en wegen
Museum Flehite

t/m 1 maart

Expositie Keramiek en Harthout
Kringloopcentrum | Zwaaikom 21

16 maart

Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 31 maart

75 jaar De Ploegh: Nou gaan
we ploegen | Archief Eemland

t/m 18 april

Equilibrium met Elise van der
Linden en Henriëtte van’t Hoog
Mondriaanhuis

24 apr t/m 3 okt. Ode aan het landschap
Mondriaanhuis
Sculpture breathes life
Museum Flehite

12 juni t/m
26 sept.

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

Contactgegevens BBN
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Post
E-mail
Web
Facebook

Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033

Twitter

@bbnamersfoort

