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Ontmoeten opnieuw  
thema Buurtbudget
Het is weer zover, u kunt uw ideeën voor het Buurtbudget 2013 aanmelden! 
Het thema ‘Ontmoeten’ bleek in het afgelopen jaar een gouden greep, dus 
ook dit jaar luidt het motto: ‘Ontmoeten in de binnenstad’. 
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Er waren het afgelopen jaar vele ont-
moetingen op grote en kleine schaal en 
creativiteit was volop aanwezig. Grote op-
valler was ‘Vreemde Gasten’, waarbij kunst 
en vele huizen werden bekeken. Ook de 
Havikconcerten waren de moeite waard. 

Opvallend was ook het aantal jonge tot 
zeer jonge kijkers en luisteraars. De vele 
clowns op de Hof onder leiding van  
clown Jos maakten er met het publiek 
een feest van. Heel andere variaties waren 
er bij de ontmoetingen in de Valkhof, de 
Kranslegging bij Van Oldenbarnevelt of de 
inloopavonden bij Havik 26 voor Mede-
landers en Nederlanders. Het jaar werd 

afgesloten met de Kerstzang op het 
Haagplein.

Voorwaarden
Een aantal zaken die bepalend zijn 

voor de beoordeling zijn onder meer:
• geen voorstellen voor veranderingen 

in de openbare ruimte;
• geen aanvragen voor eten  
en drinken;

BBN NIEUWS BLIJVEN ONTVANGEN?
Lees snel de achterpagina en meld u aan via de website.

• grote mate van zelfwerkzaamheid en/of 
sponsoring, circa 50 procent;

• voldoende, aantoonbaar, draagvlak uit de 
woonomgeving;

• het inleveren van een heldere begroting.

Op de website www.bbn-amersfoort.nl 
staat meer informatie alsook de voorwaar-
den waaraan een aanvraag moet voldoen. 
Het totale budget bedraagt 10.000 euro. 
Net als vorig jaar kan bij veel inzendingen 
een stemming plaatsvinden. Inzenden kan 
tot 15 maart 2013. Veel succes!

Commissie Buurtbudget BBN

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 sponsoren welkom en 
nodig zijn. Want alles staat en valt met 
de vele mensen die zich als vrijwilliger 
inzetten voor een succesvol verloop van 
alle activiteiten rond het Buurtbudget. 

www.bbn-amersfoort.nl
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Een vlag met een lach
Op enkele plaatsen in de binnenstad hangen sinds enige tijd leuke,  
cartoonachtige vlaggen met een korte kreet. Wij waren benieuwd wat er 
achter deze vlaggen zit en vroegen het de maakster, Amanda Bosman.

Wat moeten we met de leegstand van de 
Elleboogkerk, het Rietveldpaviljoen, KAdE en 
de St. Aegtenkapel? Voormalig wethouder Ruimtelijke 
Ordening én directeur van de Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed Fons Asselbergs schreef hierover het 
rapport ‘De Kiemkracht van Amersfoort’. Het rapport staat 
op de website van de gemeente. 

“Toen Amersfoort 750 jaar bestond, hing 
de binnenstad een jaar lang vol vrolijk  
wapperende vlaggen. Dat vond ik zo’n 
leuk gezicht,” vertelt ze. “Vlaggen maken 
me blij. Ze zijn feestelijk, ze bewegen en ze 
vertellen je dat er iets bijzonders gebeurt. 
Het leek me een goed idee om gewoon 
door te wapperen. Dus bedacht ik zelf een 
aanleiding om een vlag op te hangen. En 

elke maand een nieuwe maand leek me 
reden genoeg!”

Er is inmiddels een vlag voor elke maand. 
“De eerste vlag was de HeppiePaasvlag. Op 
de novembervlag was te lezen: Het stoerste 
blaadje valt pas in maart van de boom. En 
deze maand vertelt de decembervlag over 
de komende winterwende: Korte dagen, 
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Leegstand onder de loep

lange 
nachten. Met 
de vlag die je een 
heerlijk nieuwjaar 
wenst is 2012 klaar.” 

“Het ontwerp van elke vlag is 
tijdloos, elk jaar bruikbaar”, vertelt 
Amanda. “En simpel, je ziet hem in een 
flits. Het is de bedoeling dat mensen er blij 
van worden. Dat de vlag een glimlach tovert 
op het gezicht van een fietser die voorbij-
komt, al is het maar voor even.”

Nieuwsgierige overburen van Amanda  
wilden graag meewapperen en zo ont-
stond het vlaggenabonnement, met 
een paar bonusvlaggen voor bijzondere 
gelegenheden. Ze zijn allemaal te zien op 
www.hierwordjeblijvan.nl/vlaggen.

Over KAdE is Asselbergs vrij genadeloos: 
door de hoge huurlasten is dit geen  
geschikt onderkomen voor cultuur.  
Voor de Zonnehof met het Rietveldpavil-
joen ziet hij een toekomst als actiehaard 
voor uitvoerende kunstenaars. Maar dan  
moeten auto’s worden geweerd en moet 
van de huidige parkeerruimte weer een 
park worden gemaakt, zoals het ooit ook 
was. Ook de omliggende bebouwing zoals  
de bibliotheek en het GGD-gebouw moe-
ten passend worden ingevuld. Een eerder 
idee van een ondergrondse parkeergarage 

ziet hij niet zitten. De  
St. Aegtenkapel moet 
met bouwkundige 
voorzieningen behouden blijven voor 
kleinschalige muziekuitvoeringen en die-
nen als vergadercentrum. De Elleboogkerk 
zou op een of andere manier aan museum 
Flehite moeten worden gekoppeld om 
een echt Museum Amersfoort met ook 
moderne kunst mogelijk te maken. 

Los van deze concrete voorstellen lijkt  
Asselbergs’ belangrijkste boodschap dat

de stad alles te winnen heeft met inves-
teringen in cultuur. Amersfoort zal veel  
verliezen als op cultuur te veel wordt 
bezuinigd, vindt hij. Daardoor wordt de 
gemeente namelijk minder 
aantrekkelijk voor  
bestaande  
en nieuwe  
bedrijven met veel 
hooggeschoold personeel.

Foto: Johan Riemersma

loep

‘Vlaggen zijn feestelijk,  
ze bewegen en ze  

vertellen je dat er iets  
bijzonders gebeurt’

http://www.amersfoort.nl/docs/Nieuwe_structuur/_toerisme_vrijetijd/Cultuur/Koersdocument%20Fons%20Asselbergs%20Kiemkracht.pdf
www.hierwordjeblijvan.nl/vlaggen


Opvang daklozen:  
broddelwerk

Wedstrijd feestverlichting 

In de reeds lange zoektocht naar locaties voor de opvang van dak-
lozen kom je steeds weer voor verrassingen te staan.

De Kleine Haag was afgevallen en opeens weer niet. Het Smallepad was tijdelijk 
voor dagopvang en opeens weer niet. Opvang zou gespreid worden over  
de wijken en opeens weer niet. Het zoeken zou eerst over een kilometer van 
het stadscentrum zijn, daarna over twee kilometer en opeens misschien over 
drie kilometer. 

Het huidige voorstel is dat opvang van niet-drugsverslaafde daklozen wordt ge-
concentreerd in de stadskern. Dit ondanks eerdere toezeggingen over tijdelijkheid 
en de overlast die omwonenden van met name de Kleine Haag dagelijks ervaren. 
Het oneigenlijke gelegenheidsargument is dat een twee-onder-een-kapconstructie 
voor opvang van zowel daklozen met als zonder alcoholverslaving - waarmee 
forse besparingen op beveiliging en huisvesting zouden kunnen worden gere-
aliseerd - door een wijziging van de financiering niet meer nodig is.
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In Amersfoort is voor het tuinafval de 
tuinzak (1 kubieke meter) geïntrodu-
ceerd die bewoners kunnen aanbieden 
bij de ROVA. Voor de binnenstad is dit 
niet mogelijk vanwege de beperkte 
ruimte. De ROVA en de gemeente 
Amersfoort bieden de bewoners van 
de binnenstad op proef nu een andere 
mogelijkheid: de fietskoerier.

Hoe werkt het?
• Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 

8.00 uur en 17.00 uur een afspraak 
maken met het klantcontactcentrum 
van de ROVA om uw tuinafval door de 
fietskoerier te laten ophalen. 

• Per week mag u één afspraak maken.
• Per keer mag u drie (huisvuil)zakken 

aanbieden met maximaal 20 kilo 
gewicht per zak.

• U zet de zak(ken) op de afgesproken 
dag om 7.30 uur (niet de avond 
ervoor) aan de weg direct voor uw 
woning.

• De service is bedoeld voor tuinafval 
zoals gemaaid gras, bladeren en klein 
snoeiafval. 

Bij het klantcontactcentrum van de 
ROVA kunt u terecht voor afspraken  
en vragen, bel: 422 85 00 of stuur een 
e-mail naar klantenservice@rova.nl.

Fietskoerier haalt  
tuinafval op

De wedstrijd bestaat uit twee ronden 
waarvan de eerste ronde op 15 december 
2012 gesloten is. De tweede ronde sluit 
op 31 januari 2013. Een vakjury onder 
leiding van beroepsfotograaf Marco 
Hofsté beoordeelt de foto’s. Belang-
rijke criteria voor de beoordeling zijn: 
fotografische kwaliteit, originaliteit en 
creativiteit. 

Voor beide ronden zijn er drie prijzen 
die worden aangeboden door  
Logement de Gaaper aan de Hof,  
Wim Jaquet op de Langestraat,  

Sansjulienne.com op de Zuidsingel,  
VVV Amersfoort en bistro ’t Kannetje  
op het Lieve Vrouwekerkhof.

De twee winnende foto’s worden  
geplaatst in De Stad Amersfoort.  
Foto’s, maximaal twee per deelnemer 
per ronde, kunnen uitsluitend digitaal 
gestuurd worden naar  
info@ondernemersfondsamersfoort.nl. 
Vermeld daarbij uw naam, datum  
en uur van opname en uw telefoon-
nummer. 

De Vereniging Ondernemers Binnenstad Amersfoort organiseert  
een fotowedstrijd rond de feestverlichting. Iedereen die hiervan  
een sfeervolle foto neemt kan meedoen. Eind januari wordt de feest-
verlichting weer verwijderd, dus doe snel mee!

Foto’s: Johan Riemersma

Foto: Hans Wels
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Evenementenkalender
‘Wat is er te doen ...’

Contactgegevens BBN
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
Email: info@bbn-amersfoort.nl

Web: www.bbn-amersfoort.nl

Hyves: bbnamersfoort.hyves.nl
Twitter:  twitter.com/bbnamersfoort

Mariska Bergman
Hans Meijerink 
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels

Redactie

BBN Nieuws

Zoekplaatje
Op het vorige zoekplaatje is een enkele goede 
oplossing ingestuurd.  Het geveltje is van 
Muurhuizen 17. De tegoedbon van Queens 
gaat naar C. Meijer. Hierbij een nieuwe opgave: 
een leuke gevelsteen, maar waar? Stuur uw 
reactie naar de redactie van de nieuwsbrief. 
De contactgegevens vindt u hieronder. Onder 
de juiste inzenders wordt een tegoedbon voor 
koffie/thee de luxe bij Queens verloot.

Vanaf 3/1 Boerenmarkt, Eemplein,   
 iedere donderdag

Vanaf 6/1 Withooswandeling,   
 Museum Flehite,    
 iedere zondagmiddag

13/1 Wijnroute Amersfoort,   
 Grand Café Hemels, Langestraat

19/1 t/m 14/4 Space Drawings,   
 Kunsthal KAdE

20/1 KunstKijkRoute

27/1 Koopzondag binnenstad 

t/m 1/2 Expositie Francisca 
 Kalmijn, Qi Centrum,   
 Amsterdamseweg 43A

3/2 Galerie 1664 concert, Havik 25

3/2 Wijnroute Amersfoort,   
 Grand Café Hemels, Langestraat

17/2 KunstKijkRoute

t/m 24/2 Retrospectief Franse   
 Schilder Tobeen, 
 Museum Flehite

24/2 Koopzondag binnenstad

1/3 t/m 29/3 Leegstand onderweg,   
 kunstmanifestatie, 
 De Zonnehof

3/3 Wijnroute Amersfoort,   
 Grand Café Hemels, Langestraat

17/3 KunstKijkRoute

24/3 Koopzondag binnenstad

30/3 Smaak van de Streek,   
 Grote Koppel

Nieuwbouw Westsingel/Hellestraat
Waar ooit bedrijvigheid bestond van een leerlooierij en een houtbewer-
kingsbedrijf, de autofirma Molenaar en nog later de bioscoop Corso met 
vooral pikante films, is nu na een lange periode een nieuw bouwproject 
begonnen. 

Het project wordt in samenhang met de renovatie van het winkelpand Varkensmarkt 20  
(voorheen Prénatal) uitgevoerd en behelst woningen en winkels. Eerder beoogde 
invullingen met een disco en zelfs een metrostation hebben het niet gehaald. Het is de 
bedoeling het pand Varkensmarkt 20 in oude luister te herstellen. Daarom bij dit artikel 
een oude tekening uit archief Eemland. Zo krijgt u een indruk hoe het pand er ooit uitzag. 
Het project wordt ontwikkeld door Tenstone, de architect is A. Trompert.

BizzPrint
Stad & Land

Productie/verspreidingHet afgelopen jaar is deze nieuwsbrief van het BBN digitaal verschenen en als pdf-
document via e-mail verstuurd. De nieuwsbrieven worden ook op de website van 
het BBN geplaatst. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Via het aanmeldingsformulier 
op www.bbn-amersfoort.nl of via info@bbn-amersfoort.nl kunt u dit aangeven.  
Dan krijgt u elke keer de nieuwe editie via e-mail toegestuurd.

Voor een beperkte groep mensen, die geen beschikking over internet heeft, kan een 
papieren versie van de nieuwsbrief worden afgedrukt. U kunt zich daarvoor alleen 
via de post opgeven bij het BBN, Teut 67, 3811 WN Amersfoort. Uiteraard onder het 
voorbehoud dat de kosten van het drukken zeer beperkt blijven. 

DIGITALE NIEUWSBRIEF BBN
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www.bbn-amersfoort.nl

