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Achtergrond
S E N I O R E N TA F E L
21/05/2013 - 10.30 U
18/06/2013 - 10.30 U
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GRAND CAFÉ HEMELS
L A N G E S T R A AT

Het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA)
Het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) waakt over de
belangen van iedereen in Amersfoort die
met een lichamelijke beperking door het
leven moet. Naar schatting zijn dat zo’n
15.000 mensen in onze stad. Het bestuur
van het GPPA vindt het in deze tijd, waarin de politiek steeds hamert op zelfredzaamheid van de burgers, belangrijk om
contacten te leggen of te vernieuwen
met de actieve burgers in alle wijken van
Amersfoort, ook in de binnenstad.

Actie in het najaar
In het najaar wil het GPPA aandacht gaan
schenken aan de toegankelijkheid van
de openbare ruimte.
Kijk voor meer informatie op de website
van het BBN. Daar vindt u een folder van
het GPPA.

Daklozenopvang:
“onbetrouwbare overheid”
In de al zeven jaar durende dwaaltocht naar locaties voor daklozenopvang
heeft de gemeenteraad nu gesproken. Van alle onderzochte locaties op de
lange en de korte lijst wordt afscheid genomen. Het BBN sprak met binnenstadbewoners Ad en Ellen Tiggeler. Zij kenschetsen de gang van zaken
als ‘onbetrouwbaar bestuur’.

Twee, altijd als tijdelijk gekenmerkte locaties Kleine Haag en Smallepad, worden na
de uitspraak van de gemeente nu opeens
definitief. “De Kleine Haag stond niet eens
op de lijst van te onderzoeken locaties
maar kwam opeens weer bovendrijven
ondanks alle overlast die omwonenden al
jaren ervaren. Met drugsverslaafden kon
je nog gewoon contact hebben. Dat geldt
niet voor de alcoholverslaafden. Die zorgen
voor veel geluidsoverlast en bedreigen je
zelfs op straat.” De overlast komt vooral uit
de achter het gebouw gelegen buitenruimtes waar gerookt mag worden. “Daar worden veel ruzies op luide toon uitgevochten.
En dat verstoort de nachtrust.”
Wethouder Bert Lubbinge heeft de
bewoners onlangs toegezegd dat een

geluidsgrens van 50 decibel zal worden gehandhaafd (“met uitschieters”). “Het is ons
onduidelijk hoe dat kan zonder bouwkundige voorzieningen of met beperkte openingstijden voor de
buitenruimtes.
Leg dat rokers
maar eens uit.”
Voor het Smallepad geldt dat er uitbreiding nodig is om
de nachtopvang en de winteropvang (nu
in andere wijken) ook in de binnenstad
te concentreren. “Dit ondanks het vertrekpunt om opvang te spreiden over de
wijken.” Aandachtspunt is en blijft de soms
problematische, gedwongen winteropvang. “Wil het gemeentebestuur winnen
aan betrouwbaarheid, dan zal het behoorlijk de vinger aan de pols
moeten houden en serieus
met klachten van omwonenden moeten omgaan.
Nu worden die lang niet
altijd geregistreerd.”

De opvang aan de Kleine Haag
Foto: BBN
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Stadsring51 biedt inzicht in financiële zaken
Reorganisaties, bezuinigingen, ontslagen, de kranten en het nieuws gaan bijna nergens anders over. De economie van Nederland zit in het slop. Voelt u dit inmiddels in uw portemonnee? Stadsring51 biedt ondersteuning
bij financiële problemen.
Stadsring51 helpt bij financiële problemen,
sociaaljuridische vraagstukken en schuldpreventie. “Mensen weten niet altijd waar ze
recht op hebben. Toeslagen bijvoorbeeld.
Onze medewerkers kennen de ins en outs
van de soms ingewikkelde wet- en regelgeving. Met hun kennis kunnen ze cliënten
gericht helpen”, weet projectleider Preventie
Yvonne Pieters (foto).
Het doel van Stadsring51 is om mensen
bij te staan en te proberen schulden door
financiële problemen te voorkomen. Ook
ondersteunt de organisatie bij schuldhulpverlening en bij het invullen van formulie-

ren. “Deze praktische activiteiten vinden
plaats op ons adres Stadsring 51.
Daarnaast hebben we het Geldloket op
Nieuweweg 5, achter het Havik. Hier helpen
we mensen preventief, met antwoord op
vragen van financiële aard. We krijgen de
laatste tijd veel vragen over het pensioen,
over financiële consequenties als mensen
uit elkaar gaan, keuzemogelijkheden bij
hypotheken en financieel rondkomen.
Natuurlijk is elke situatie uniek, de dienstverlening wordt afgestemd op persoonlijke
omstandigheden”, aldus Yvonne.

Cursussen
Keuzes maken op financieel gebied heeft
budgettaire consequenties. Om overzicht te
houden kan inzicht daarin noodzakelijk zijn.
“Daarom organiseren we op de Stadsring
het hele jaar door cursussen en trainingen,
die je kosteloos kunt volgen. Denk aan
een cursus als Inzicht in geldzaken, waarin
deelnemers praktische tips krijgen om hun
financiële zaken op een rijtje te krijgen. Aan
het einde heb je inzicht in je eigen inkomsten en uitgavenpatroon en weet je hoe je
kunt anticiperen op toekomstige uitgaven.”
Zo zijn er legio modules die gericht ingaan
op belangrijke thema’s als Geld & relatie,
Hans Wels
Kind & geld en SchuldenFoto’s:
voorkomen.

‘Elke situatie is uniek’
Nibud
De cursussen worden ondersteund met
folder- en lesmateriaal van het Nibud, het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
“Onze docenten zijn zelf financieel hulpverlener bij Stadsring51 en kennen het werkveld. Bovendien kunnen praktische tips van
cursisten onderling van grote toegevoegde
waarde zijn, hebben wij ervaren.”
Meer informatie over Stadsring51 staat op
www.stadsring51.nl.
Foto: Matthijs Rigterink

Stadsring51 biedt hulp bij financiële problemen en ingewikkelde vraagstukken.

Dias Latinos op losse schroeven
Of het festival Dias Latinos dit jaar doorgaat is de grote vraag. De financiering is moeilijk, verklaart
Paul Strengers van het bestuur van de stichting Dias Latinos.
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horeca al een flinke bijdrage geleverd aan
de exploitatie en die bijdrage zal dit jaar
nog hoger moeten zijn. De vraag is of dit
mogelijk is.”
Het festival is populair bij de inwoners
en vaste bezoekers van het centrum.
Er wordt dan ook hard gewerkt om het
festival door te kunnen laten gaan. De
geplande data voor het festival zijn 16 tot
en met 18 augustus.
Meer over Dias Latinos staat op
www.diaslatinos.nl

Foto: Matthijs Rigterink

“De gemeentelijke subsidie van 60.000
euro, een derde van het totale budget, is
dit jaar geheel weggevallen. Ook wordt
het steeds moeilijker om sponsoring van
bedrijven los te krijgen”, vertelt Strengers.
De financiering is dit jaar dus zeer moeilijk
en daarom heeft het bestuur nog niet
kunnen beslissen of het festival doorgaat.
Dit besluit moet wel binnenkort genomen
worden, omdat opties op muzikanten niet
eindeloos gerekt kunnen worden. Of het
festival doorgaat hangt mede af van de
Amersfoortse horeca. “Vorig jaar heeft de

Is Dias Latinos verleden tijd?

Uitreiking cheques buurtbudget
Diverse initiatieven rond het buurtbudget zijn op donderdag 18 april in Downey’s beloond met een cheque.
Van klassieke muziek tot het opknappen van het schoolplein ‘De Tafelronde’,
van het groener en fleuriger maken van
straten tot blije kinderactiviteiten zoals de
ClowntjesHof en het Kids Festival Amersfoort.

“Het gaat ook dit jaar weer om mooie
initiatieven die de binnenstad nog mooier,
leuker en gezelliger maken. Initiatieven
die mensen verbind, dat is ons doel. Het
blijft geweldig om te zien hoeveel mensen
zich vrijwillig inzetten om de binnenstad
tot een fijne omgeving te maken. Daar
mogen wij best een beetje trots op zijn”,
aldus Norbert van Zwetselaar van de commissie Buurtbudget Binnenstad.
Kijk voor meer informatie en foto’s op de
website van het BBN.

‘Binnenstad bloeit van vele
initiatieven buurtbewoners’
Foto’s: Hans Wels

Verkeers- en vervoersplan Amersfoort 2030
Na een aantal inspraakrondes ligt er nu een visie hoe de mobiliteit in de
stad in de toekomst vormgegeven zal worden. Voor het centrum en de
oudere stad wil de gemeente vooral inzetten op het faciliteren van voetgangers en fietsers en autogebruik en -stalling terugdringen.
Hoe dat moet, daarover is het vrij abstracte
plan vaag. Zeker omdar er voorlopig ook
weinig geld is om actief te sturen. Als binnenstadsbewoner zie ik een aantal problemen met de uitvoering van deze visie.
Het parkeren van fietsen is problematisch:
ingangen naar de stad worden opgestopt
en de alternatieve, vaak slecht toegankelijke gratis parkeervoorzieningen worden
gemeden. Parkeren in de smalle stegen mag
niet van de brandweer, maar door gebrek
aan handhaving staan ze altijd vol. Ook de

bevoorrading van winkels en horeca in de
binnenstad lijkt een probleem. Er komen
vrachtauto’s met vaak een enkel pakketje.
Dat moet slimmer kunnen. Gebruik wellicht
ook vervoer te water: vanouds in Amersfoort een kenmerkende logistiek! En wat te
denken van de circulatie? Een voor de hand
liggende vraag is waarom het Poth-kwartier
en de Beestenmarkt via de Kamp worden
ontsloten. Verder is op de Stadsring nog
steeds veel doorgaand verkeer, terwijl er
goede alternatieven zijn.

Foto: BBN

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) pleit voor slimmere
verkeerslichtregelingen. Dit bevordert de
doorstroming en is beter voor het milieu.
Johan Riemersma

Plantenruilbeurs BBN
Op zaterdag 25 mei is het zover. Dan vindt de jaarlijkse BBN plantenruilbeurs plaats op de binnenplaats van de Observant. U kunt ruilen tussen
14.00 en 16.00 uur.
Het is alweer de derde keer dat deze ruilbeurs wordt georganiseerd door de werkgroep Groen van het BBN. Deze werkgroep
zal na de zomer ook weer een geveltuinenwedstrijd houden en heeft daarnaast nog
andere plannen op de plank.

Daar zijn nog wel meer mensen
bij nodig. Laat het ons weten
als u wilt deelnemen aan activiteiten om de binnenstad nog
groener en leefbaarder te maken!
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Zoekplaatje

‘Wat is er te doen ...’

Op het vorige zoekplaatje is een enkele
goede oplossing ingestuurd. Het leuke
bovengeveltje is te vinden in de Koestraat
op nummer 12. De tegoedbon gaat naar mevrouw Van Woudenberg. Hierbij een nieuwe
opgave: een typisch open bovenlicht, maar
waar? Stuur uw reactie naar de redactie van
de nieuwsbrief. De contactgegevens vindt
u op deze pagina. Onder de juiste inzenders
wordt een tegoedbon voor koffie/thee de
luxe bij Queens verloot.

16 t/m 19/5 Amersfoort Jazz, binnenstad

Evenementenkalender
17/5

Rondleiding Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Smallepad

18/5

Global Village Festival, Lieve
Vrouwenkerkhof

18/5

Snuffelmarkt, Grote Koppel

19/5

KunstKijkRoute

24 t/m 26/5 Mysterie boot, Waterlijn
Foto: Johan Riemersma

26/5

Koopzondag binnenstad

27 t/m 31/5 Week van de Amateurkunst

Wifi (on)mogelijkheden binnenstad

1/6

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

t/m 2/6

Wad getekend, Museum Flehite

Mijn naam is Dana Kooistra en zo’n twaalf jaar geleden ben ik in de binnenstad komen wonen. Graag deel ik mijn zorgen vanwege de plannen om het
centrum te voorzien van een wifi netwerk.

t/m 2/6

Tijdloos Eigentijds, Museum Flehite

15/6

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

16/6

Struinen in de tuinen

De organisatie Bullseye is van plan om
de 37 grootste steden van Nederland,
in de stadscentra
waaronder Amersfoort,
Amersf
van een wifi nette voorzien
v
werk. Een begrijpelijke
we
ontwikkeling met toegevoegde waarde voor
zowel de toeristische als
de zakelijke aantrekkelijkheid van de stad.
Ik maak me zorgen over
deze plannen, vanwege
de straling. Natuurlijk
vo
vormen UMTS-masten en
hu
huis-tuin-en-keuken wifi’s
oo
ook een bron van straling
en is het in deze tijd niet
te vermijden. Maar een stedelijke wifi
met een bereik over het hele centrum zal
vele malen sterker zijn. Dit betekent voor
ons als binnenstadbewoners een bron
van continue straling waaraan we dag en
nacht blootgesteld worden.

Effecten

Reacties en ideeën over mogelijke acties?
Laat ze horen via het mailadres
dana@danakooistra.nl.

Week van de Amateurkunst
In de Week van de Amateurkunst zijn
vijf eenakters te zien in het Tejaterthuis.
De Week duurt van 27 tot en met 31
mei. Kijk voor meer informatie op de
website van het Tejaterthuis.
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16/6 tm 22/9 Op het spoor! Museum Flehite

In Zwitserland is elektrogevoeligheid
recent erkend als ziekte. Klachten als
hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, hartkloppingen en concentratiestoornissen
kunnen hierbij optreden. Niet iedereen
merkt de effecten, maar uit onderzoek
blijkt steeds vaker dat wel degelijk iedereen op fysiek niveau schade ondervindt.
Het is voor mij prettig, maar ook voor
jezelf aan te raden, om in ieder geval ‘s
nachts je wifi uit te zetten. In een speciale
brochure is meer informatie te lezen over
(effecten van) straling.
Nederland blijkt hoge maximumnormen
te hanteren voor toegestane stralingseenheden, die probleemloos met een factor
200.000 verlaagd zouden kunnen worden.
Lees de speciale petitie voor strengere
normen.

Foto: Matthijs Rigterink

21/6

Rondleiding Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Smallepad

21 t/m 23/6 Havikconcert
21 t/m 23/6 Havendagen, Eemplein en
Eemhaven
29/6

Smaak van de Streek, Grote Koppel

30/6

ClowntjesHof, de Hof

30/6

Koopzondag binnenstad

6/7

Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

t/m 25/8

Visioen vs Confrontatie, Mondriaanhuis

t/m 25/8

Dubossarsky & Vinogradov, painters of Russian life, Kunsthal KAdE
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Contactgegevens BBN
Post:
Email:

Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl

Web:

www.bbn-amersfoort.nl

Hyves:
Twitter:

bbnamersfoort.hyves.nl
twitter.com/bbnamersfoort

