Activiteiten Binnenstad 2016
Algemeen
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2016. Er zijn 28 aanvragen
binnengekomen. Twee projecten zijn afgewezen omdat deze te weinig met de binnenstad te maken hadden en
twee projecten hadden uiteindelijk de bijdrage niet meer nodig. Het totaal aangevraagde bedrag was ruim
23.600,00 euro, terwijl 14.100,00 aan buurtbudget beschikbaar was voor de binnenstad. Er waren
uiteenlopende ideeën, variërend van groene activiteiten, kinderfestivals, concerten tot verrassende
ontmoetingen. Een impressie van een aantal activiteiten is gepubliceerd in verschillende edities van het BBN
Nieuws, nog steeds te zien op de website van het BBN. In 2016 zijn een viertal geoormerkte projecten uit 2015
uitgevoerd.
Goedgekeurde projecten
In 2016 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad gehad:
 Project ‘Van binnen moet ik huilen’’: 750,00 euro. Dit was een kunstproject voor kinderen van de
Amersfoortse basisscholen en kinderen (met hun ouders), die in de vluchtelingenopvang in de
omgeving van Amersfoort verbleven, rond het thema ‘Vluchtelingen toen en nu’. Het ging over
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, niet omdat ze denken dat het in een ander land beter
leven is, maar omdat er geen leven meer mogelijk is als ze niet vertrekken. De organistoren van het
project wilden vooral bewustzijn kweken voor de situatie van kind-vluchtelingen die alles hebben
moeten achterlaten en in een ander land hun leven opnieuw moeten beginnen. De hoogste klassen
van de basisschool kwamen voor het project in aanmerking. Zes weken lang ging wekelijks een groep
kinderen aan de slag om samen met hun leerkracht en een kunstenaar om dit thema uit te werken in
de vorm van schilderingen en kleivoorstellingen. Ook is het gelukt om kinderen, die in de
vluchtelingenopvang in Amersfoort en Zeist verbleven, bij dit project te betrekken. Een jongerengroep
uit één van de kerken in de binnenstad heeft ook meegedaan in dit project. Voor het project, dat rond
maart 2016 gerealiseerd werd, zijn vastgoedeigenaars, winkeliers en horecagelegenheden benaderd
om hun (lege) etalages beschikbaar te stellen zodat dit project als een GOLF door de binnenstad ging.
 Smartlappenfestival: 750,00 euro. Enthousiaste vrijwilligers en dragers van het Amersfoortse
evenement Het Smartlappenfestival, presenteerde dit jaar in het weekend van 9 en 10 april dit
prachtige festival. Al 16 jaar heeft het festival bijgedragen aan de lokale economie, de profilering van
de stad en het profiel van Amersfoort, voor de binding en met name de binding van de bewoners met
elkaar. Inhoudelijk biedt de smartlap niets anders dan tranen, lief en leed, maar daardoor brengt het
alle Amersfoorters bij elkaar.
 Groenevent Valkestraat, Stovestraat en Nieuwstraat: 550,00 euro. Net als voorgaande jaren willen de
bewoners van de Valkestraat, en inmiddels ook van de Stovestraat en de Nieuwstraat, op een
vriendelijke doch duidelijke wijze ‘wildparkeren’ voorkomen. Tegelijkertijd willen de bewoners door
het bijna traditionele GroenEvent (in 2016 alweer de 4e keer) elkaar ontmoeten, helpen en (nog)
beter leren kennen.
 Record Store Day Havik: 250,00 euro. Om de kunst van muziek in de onafhankelijke platenzaak te
vieren. Een groot muzikaal festijn met nationale & lokale artiesten, midden in het hart van Amersfoort,
op misschien wel het mooiste plekje van Amersfoort: ’t Havik. Een gratis toegankelijk feest.
 Verrassend klassiek: 500,00 euro. Het samen met een team van vrijwilligers organiseren van drie
verrassende, originele klassieke concerten in 2016 door jonge, professionele Nederlandse musici in de
binnenstad van Amersfoort. Als hoogtepunt van deze drie concerten vindt in november een heel uniek
concert plaats ter ere van het vijfjarig bestaan van Verrassend Klassiek. Na afloop van elk concert is er
een gezellige borrel, zodat mensen kunnen napraten over het concert, ervaringen kunnen uitwisselen
en een hapje en drankje kunnen krijgen. Zo zijn onze concerten een ontmoetingsplaats voor jong en
oud in de binnenstad van Amersfoort.
 Vreemde gasten: 1000,00 euro. Ongeveer 150 kunstenaars exposeerden in historische panden in de
binnenstad van Amersfoort.
 Bloembakken Coninckstraat: 300,00 euro, waarvan 186,55 is geoormerkt voor gebruik in 2017. In het
hofje zelf wordt al het groen door Stichting Armen de Poth gefinancierd en door een betaald hoveniersbedrijf en enkele vrijwilligsters verzorgd. Buiten het hofje, in de Coninckstraat, staan echter een
aantal bloembakken die ooit door de gemeente zijn neergezet en aangeplant Daarvan werd echter in
2012 het onderhoud door de gemeente gestaakt. Er is toen door één van de bewoners, buurtbudget











aangevraagd en toegekend. Aangezien de Stichting Armen de Poth hier de kosten niet voor wil dragen
omdat het buiten de ‘perken’ van het Hofje zelf valt, maar de bewoners het tóch belangrijk vinden de
straat aan de voorkant van de hofjeswoningen te verfraaien met enig groen, is gevraagd om weer een
budget toe te kennen om deze bakken de komende jaren te kunnen blijven verzorgen.
Zonnebloem: 200,00 euro, geoormerkt voor gebruik in 2017. De Zonnebloem afdeling Amersfoort-De
Vallei is een plaatselijke afdeling van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Onze actieve en gezellige
organisatie zet zich in voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en (nieuwe)
mensen wil ontmoeten. En voor wie dat door ziekte, handicap of ouderdom alleen met hulp van
anderen kan waardoor dit niet vanzelfsprekend is.
Havikconcerten: 750,00 euro. Het festival het Havikconcert is een driedaags klassiek muziekfestival in
de openlucht, op de oudste gracht van Amersfoort, het Havik. De concerten vinden plaats op een
podium op de gracht, de bezoekers zitten op bankjes op de kade of staan op de brug te genieten van
mooie muziek en enthousiaste musici. Van vrijdagavond t/m zondagmiddag geven professionele
musici een gevarieerd scala aan concerten. Op de zaterdagmiddag is er een open podium, bestemd
voor jong talent, amateur musici, ensembles en orkesten uit de regio.
IJsbaan Lieve Vrouwekerkhof: 750,00 euro. Amersfoort op het ijs. Een winters evenement op het Lieve
Vrouweplein, waarvan een ijsbaan voor gezinnen onderdeel is, maar ook een oud & nieuw feest.
Buurtfeest Pothkwartier: 450,00 euro
Kidsfestival: 750,00 euro. Een kinderfestival voor jonge gezinnen met kinderen van de leeftijd 4 – 12
jaar, wat dit jaar voor de 4e keer heeft plaatsgevonden op het Lieve Vrouwekerkhof. Elkaar ontmoeten
en samen een gezellige middag beleven. Dit jaar was het thema “magische wereld”. Er was o.a. een
podium zijn voor muziek en theatertalenten (om het theater en maken van muziek van kinderen te
stimuleren), theaterworkshops en citygames (om de geschiedenis van Amersfoort op een leuke en
speelse manier aan de kinderen te laten ervaren). Daarnaast kon de toren worden beklommen, kon er
meegevaren worden met de rondvaartboot, waren er spelletjes voor de kleine kinderen, en stoere
spellen voor grotere kinderen, werden workshops gegeven (muziek, cupcakes, naaien, armbandjes
maken etc). Uiteraard was er ook een springkussen, werd er geschminkt, geknutseld, en was er “los
lopend entertainment”, zoals Sneeuwwitje, Doornroosje, Olaf, Micky Mouse, bellenblazen,
goochelaar, en nog veel meer!
Tejaterthuis: 300,00 euro. Betrof een aanvraag voor de jubileumvoorstelling t.g.v. het 15 jarig

bestaan van Tejaterthuis. Antigone in de maand juni van 2016.








Koningsdag Bloemendalsestraat: 1000,00 euro. Het buurtfeest op Koningsdag in de Bloemendalsestraat is inmiddels een begrip. Het feest bestaat al ruim 15 jaar en is een festijn voor jong en oud.
Doel van het feest is het faciliteren van een jaarlijkse ontmoetingsplek voor de inwoners van de
Bloemendalsestraat en de aanpalende straten. Basis is natuurlijk de jeugd die mogelijkheid kreeg om
hun spulletjes te verkopen op kleedjes. Daarnaast waren er kramen waarin charitatieve stichtingen
een plekje kregen. Er waren podia met semi-professionele lokale bands, maar ook een podium waarop
kinderen hun kunsten konden vertonen. Elk jaar komen er duizenden bezoekers, vooral uit de buurt.
De organisatie is in handen van de Stichting Gerbera.
Otto Scheltusflat: 500,00 euro. In 2016 is de kantine naar een kookkeuken omgebouwd met het doel
de verstrekking van maaltijden aan bewoners en senioren buurtbewoners door vrijwilligers. Het is de
bedoeling dat er twee keer in de week voor een grotere groep wordt gekookt. De maaltijden worden
verstrekt tegen kostprijs. Het bedrag is besteed aan de aanschaf van nieuw keukengerei.
Groenproject Boldershof: 750,00 euro, waarvan 265,96 is geoormerkt voor gebruik in 2017. De
Boldershof is fraai gelegen in hartje centrum nabij Plantsoen Noord. Middeleeuwse woningen staan
nabij twee appartementencomplexen uit de jaren '70. Daartussen ligt een vrij grote, stenige
parkeerplaats, die net als de steeg naar de wooncomplexen, levendigheid mist. Na veertig jaar is
bovendien een aantal bomen tussen de geparkeerde auto’s dood. Bewoners rondom Boldershof zijn
verenigd in groencomité De Bolderik en vanaf de zomervakantie 2015 een ontwikkelproces gestart
voor het vergroenen van deze plek. Daarbij worden ze ondersteund door Coöperatie 033GROEN. Het
moet een aantrekkelijke plek, “buurtgevoel”, worden met meer ontmoetingen met buren, en stenen
vervangen door leven! Uniek aan het initiatief is dat voor het eerst bewoners van de Boldershof, de
Bloemendalsestraat én zorghotel ECR met elkaar optrekken.
Buurtontmoeting Korte Bergstraat: 276,47 euro. Jaarlijks geven de bewoners een buurtfeest ter
behoud en verbetering van de verbinding van de straat. Het middag en avondprogramma wordt altijd

goed bezocht (50/60 man), waarbij iedereen (m.u.v. de vakantiegangers) aanwezig is, en iedereen zijn
bijdrage levert (iedereen zorgt voor stuk programma of deel van het eten/drinken).
 Buurttuin Coninckstraat: 500,00 euro. Bewoners van deze straat hebben buurtbudget aangevraagd om
het hoektuintje in de Coninckstraat nieuw leven in te blazen. Na de komst van 2 ondergrondse
vuilcontainers is de vorige tuin compleet omver gehaald en opnieuw, maar ondeskundig ingericht.
Het resultaat is een grote, onbeheersbare onkruidbende. Men wil als straatje de tuin graag
onderhouden en zien dat als een leuke manier om contact met elkaar te onderhouden. Het bedrag dat
zij aanvragen is voor goed advies van een vakman, het weer recht zetten van de boom en de aankoop
van juiste beplanting. Planten die passend zijn voor een niet al te arbeidsintensieve hoektuin die zij
zelf kunnen onderhouden.
 Groenproject Achter de Kamp: 506,99 euro. In 2014 is een enquête gehouden onder 70 huishoudens
die wonen aan Achter de Kamp, specifiek het gedeelte tussen de winkels Aldi en ‘Heeren van
Amersfoort’. Hierin is gevraagd naar overlast en ideeën voor leefbaarheid in de straat. Ruim 65% van
de huishoudens heeft de enquête ingevuld. Een van de punten die naar voren kwam is dat er meer
groen in de straat zou mogen komen. Een nevendoel was het voorkomen van parkeeroverlast van op
de stoep parkerende auto’s. Dit was ook als overlast gevend benoemd in de enquête door meerdere
bewoners. In 2015 is daarom buurtbudget aangevraagd voor het plaatsen van drie plantenbakken.
Men heeft buurtbudget ontvangen voor twee plantenbakken. De plantenbakken zijn gezamenlijk
geplaatst en het kopen van de planten en het onderhoud ervan is gezamenlijk opgepakt. De straat ziet
er een stuk fleuriger uit en meer als een woonstraat. Dit jaar heeft men buurtbudget aangevraagd
voor een derde plantenbak die het rijtje compleet maakt.
 Project Kampkwartier: 568,03 euro, waarvan 344,50 is geoormerkt voor gebruik in 2017. In 2015 is
een aanzet gemaakt voor een eigen bewustzijn van het Kampkwartier. Buurtbewoners hebben andere
buurtbewoners leren kennen, met elkaar is gesproken over de eigen wereld van het Kampkwartier en
er is een avond dieper afgestoken naar de eigen geschiedenis van het Kampkwartier. Het is mooi om
verhalen te horen en gezichten er achter te ontmoeten. Het proces start traag. Iedereen heeft z'n
eigen leven en er is niet zo maar ruimte voor iets nieuws. Maar er is belangstelling. Zeker bij oudere
buurtgenoten. We zoeken naar simpele ingangen om de gezamenlijkheid te versterken en om
belangstelling te laten groeien voor buurtgenoten. In 2016 is de lijn voortgezet. Er zijn twee
speerpunten waar buurtbudget voor aangevraagd is. Het openen van een buurtcafé dat één keer in de
maand (tijdens de warme maanden) open is en waar ruimte voor ontmoeting en een podium voor
buurtcreativiteit is. En een web-platform, de virtuele tegenhanger van het buurtcafé waar informatie
en ideeën uitgewisseld kunnen worden en evenementen kunnen worden aangekondigd en verslag kan
worden gedaan van gebeurtenissen. Een soort digitale buurtkrant.
 Winterproject Valkestraat en omgeving: 100,00 euro. Waar voorheen knotwilgen stonden, staan op
dit moment bouwhekken waar mooie gevulde wijntonnen voor een vriendelijke noot in de straat
zorgen. Hopelijk weten de vogeltjes de buurt net als voorgaande winters nog steeds te vinden. Men
zorgde immers altijd trouw voor vogelvoer. Om ze niet teleur te stellen is het plan om de bouwhekken als alternatief voor de boomtakken te gebruiken. Het zou dan ook fantastisch zijn om ook dit
jaar weer wat vogelvoer aan te kunnen schaffen m.b.v. buurtbudget.
 Gluren bij de buren: 750,00 euro, geoormerkt voor gebruik in 2017. Dit project valt deze keer iets later
in het winterseizoen: 19 februari 2017. Daarnaast zal Struinen in de Tuinen weer traditiegetrouw in
juni plaatsvinden. Om de begroting rond te maken en net zoals vorig jaar de hele stad in vervoering te
krijgen met het beste wat Amersfoort te bieden heeft op het gebied van amateurkunst, en natuurlijk
weer een heleboel ontmoetingen te laten plaatsvinden is buurtbudget aangevraagd.
 IJsbaan Eemplein: 750,00 euro. Ook deze winter wordt er weer volop geschaatst bij het
WinterparadIJS Amersfoort op het Eemplein.De grote schaatsbaan, met daarnaast een krabbelbaantje
voor de kleinsten, staat ieder jaar weer garant voor ijspret en vermaak voor jong en oud. Kinderen uit
de hele stad genieten van het schaatsen. Ook vele, veelal jeugdige, bezoekers uit de binnenstad weten
de weg naar de baan goed te vinden. Door de steun van het Buurtbudget kunnen zij ook dit jaar weer
terecht bij het WinterparadIJS Amersfoort!
 Twee keer drukken BBN Nieuws binnenstad: 816,75 euro
In totaal is 13.818,24 euro uitgegeven van het totaal beschikbare budget van 14.100,00 euro.

Afgekeurde projecten
Een tweetal aanvragen zijn afgekeurd omdat naar ons inzicht deze aanvragen te weinig verbinding met de
bewoners van de binnenstad hadden. Geen van de aanvragers van deze projecten hebben om een
heroverweging van de beslissing gevraagd na het versturen van de brief met de afwijzing.
 Filmproject Eemfilmers
 Gevelsteen Lutherse Kerk
Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald
Een tweetal projecten hebben de kosten zelf betaald. De vrijkomende bedragen zijn gebruikt om andere
projecten te ondersteunen waarvan de aanvraag bijvoorbeeld na de verdeling van het buurtbudget zijn
binnengekomen.
 Clowntjeshof
 Werkgroep Goeie Buren
Samenstelling buurtbudgetcommissie
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2016 uit Dirk Jan Bronius, Justia Heijkoop, Truus Saris
en Hans Wels.
Financieel
In 2015 is de financiële afhandeling van de projecten deels uitbesteed aan de Admincompany, het leerwerkbedrijf van het ROC. In de loop van het jaar is, mede vanwege de vorig jaar gesignaleerde problemen, in
gezamenlijk overleg besloten om over te stappen naar Bierens Administratie. Zij hebben ook het financieel
jaarverslag opgesteld. Voor de financiële onderbouwing wordt verwezen naar dit jaarverslag.
Betalingsaanvragen worden nu binnen een week betaald aan de betreffende aanvragers.
Een aantal projecten uit 2016 zijn geoormerkt omdat ze in de loop van 2017 uitgevoerd worden. Alle overige
projecten die in 2016 in de binnenstad zijn aangevraagd zijn in 2016 afgerond en inmiddels betaald.
Behalve de subsidie voor de projecten heeft de gemeente € 1.000,00 toegekend ten behoeve van
organisatiekosten van het Binnenstad Bewoners Netwerk. Hieronder vallen de kosten voor het organiseren van
bewonersbijeenkomsten in de binnenstad. Daarnaast heeft de binnenstad €1000,00 ontvangen van de
gemeente ten behoeve van de organisatiekosten van het buurtbudget. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
werkgroepkosten en kosten voor communicatie, zoals de BBN nieuwsbrief en de website.
Communicatie
Het Binnenstad Bewonersnetwerk heeft al vele jaren een eigen nieuwsbrief. In 2016 zijn 6 nummers
verschenen, waarvan 3 nieuwsbrieven in digitale vorm en drie gedrukte edities. De gedrukte edities zijn huisaan-huis door leden van het BBN zelf verspreid om de kosten te verminderen. Door voor een andere drukker te
kiezen kon ook flink op de kosten van het drukken bespaard worden. Eén van de edities stond in het teken van
het buurtbudget; hierin is de aankondiging van het nieuwe budgetjaar geplaatst. De digitale versie wordt via email verspreid en staat ook op de website van het BBN.
Daarnaast vindt communicatie over de activiteiten van het BBN plaats via de website (www.bbn-amersfoort.nl)
en via facebook, waaronder de activiteiten van de werkgroep buurtbudget. De nieuwsbrieven, de website en
facebook vormen samen de belangrijkste communicatiemiddelen voor het buurtbudget. Op de website staat
vermeld aan welke criteria een aanvraag moet voldoen. De aanvragers ontvingen bericht van het aan hun
project toegekende bedrag uit het buurtbudget. De aanvragers van afgekeurde aanvragen hebben ook bericht
ontvangen met de reden waarom hun aanvraag afgekeurd is.
In de Binnenstad is het een traditie om een buurtbudget bewonersbijeenkomst te organiseren. Op de
bijeenkomst vertellen de aanvragers hun ideeën en indien nodig wordt er gestemd. Deze bijeenkomst heeft
plaatsgevonden op 11 april 2016. De werkgroep buurtbudget kon alle aanvragers van goedgekeurde aanvragen
feliciteren met het verkrijgen van budget; er hoefde niet gestemd te worden. Op de website van het BBN staat
een overzicht van de in 2016 aan de verschillende projecten toegekende bedragen uit het buurtbudget.
Ook in januari 2017 is er weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het
buurtbudget. Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2017. Het thema
voor het buurtbudget in 2016 is: “B(l)oeiende binnenstad”. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen

was 13 maart 2017. Het buurtbudget zal een aanvulling zijn op andere gelden en er wordt een grote mate van
zelfwerkzaamheid verwacht. Daarbij valt 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.

