Activiteiten buurtbudget 2018 binnenstad
Algemeen:
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2018. Er zijn 23 aanvragen
binnengekomen. Dit jaar is geen enkel project afgewezen, maar vanwege het beperkte budget kregen niet alle
aanvragers het aangevraagde bedrag. Het totaal aangevraagde bedrag was ruim 16.590,00 euro, terwijl
14.100,00 aan buurtbudget beschikbaar was voor de binnenstad. Er waren uiteenlopende ideeën, variërend
van groene activiteiten, festivals, 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 2018 zijn verder een aantal geoormerkte projecten uit voorgaande jaren uitgevoerd.
Goedgekeurde projecten:
In 2018 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad toegezegd gekregen:
 Groenevent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat en omgeving: 830,00 euro. Net als voorgaande jaren
willen de bewoners van de Valkestraat en de straten in de omgeving de omgeving, ondanks het verlies
van De Valkhof, nog steeds graag een zo groen en vriendelijk mogelijk buurtje. Het ‘olievlek-effect’ zet
onverminderd door en dus zijn er nieuwe bewoners (ook van omringende straten) die zich gemeld
hebben met het verzoek voor plantjes en/of een stevige, minder makkelijk verplaatsbare potten. Van
het buurtbudget zijn 4 wijntonnen, 8 speciekuipen en 3 stenen bakken en de nodige beplanting
aangeschaft. Tegelijkertijd willen de bewoners door het bijna traditionele GroenEvent (in 2018 alweer
de 6e keer) elkaar ontmoeten, helpen en (nog) beter leren kennen.
 Goeie buren binnenstad: 1080,00 euro, waarvan 606,86 euro gebruikt is. Deze groep is als initiatief
ontstaan eind 2014 vanuit de G1000. Officiële start 8 juni 2015. De kerngroep en de deelnemers aan
de ontmoetingstafel zijn inmiddels samengevoegd tot één Werkgroep Goeie Buren Binnenstad. Het
doel is ontmoeting van binnenstadsbewoners en het realiseren van een uitwisseling van vraag en
aanbod. Hulpvragen/wensen van buurtgenoten op het niveau van burendiensten worden gekoppeld
aan diensten die andere buurtgenoten kunnen bieden. Waar mogelijk streeft men naar
wederkerigheid. De diensten zijn niet structureel of langdurig van aard. Het gaat om burendiensten
die niet geboden worden door professionele hulpverleners en professionele vrijwilligersinstellingen.
Het zijn diensten die goed door buren opgelost kunnen worden als men elkaar maar weet te vinden.
Daarom wordt meer dan voorheen het accent gelegd op de ontmoeting. Voorbeelden: boodschappen
doen, een klusje in huis of tuin, een eenmalig ritje naar een arts, een wandeling, een maaltijd
klaarmaken, samen eten, het lenen van een apparaat, even samen iets versjouwen, voorlezen et
cetera. In totaal hebben zich 87 mensen aangemeld als deelnemer aan Goede Buren Binnenstad,
waarbij het aanbod de vraag nog steeds overtreft. Daarnaast heeft men in 2018 bezoeken gebracht
aan de Instee en Armen de Poth.
 Twee keer drukken BBN Nieuws binnenstad: 900,00 euro, waarvan 847,00 gebruikt is.
 Bloembakken Coninckstraat: 160,00 euro. Dit bedrag zal besteed worden aan de vervanging van de
beplanting in een aantal bloembakken in de Coninckstraat. Het bedrag is geoormerkt voor gebruik in
2019 omdat in 2018 het aangevraagde bedrag nog niet nodig was.
 Record Store Day Havik: 750,00 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: het Havik. Een gratis toegankelijk feest.
 St. Josephfestival 2018: 1000,00 euro. Het st Joseph buurtfeest bestaat sinds 2009. (Bijna) ieder jaar is
dit evenement er één die voor cohesie in de buurt zorgt. Het project vergroot de woon- en leef
kwaliteit van de buurt en geeft een economische impuls aan de binnenstad. Het betreft een
evenement met muziek van opkomende en bestaande talenten in het idyllische St. Joseph klooster
aan de Weverssingel. Deze traditie hoopt verder de kloof tussen studenten en bewoners uit de buurt
te dichten.
 Buurtfeest Pothkwartier: 678,07 euro. In dit buurtje is een verloop van bewoners. Met het buurtfeest
ontmoeten bewoners en nieuwkomers elkaar onder het motto ‘oud en nieuw’. Het feest is ieder jaar
weer een succes. De bijdrage uit het buurtbudget wordt gebruikt voor de kosten van de muzikale
omlijsting van het buurtfeest. Voor het eten en drinken zorgt men zelf.
 Tejaterthuis: 500,00 euro. De bijdrage voor het kleinste theater in Amersfoort uit het buurtbudget is,
naast de bijdrage van een aantal donateurs, gebruikt voor onderhoud theater, waaronder een nieuwe
balletvloer en verbetering van geluidsapparatuur.




















Vergroening Langegracht: 250,00 euro. Het vergroenen van de versteende gevels aan de voorzijde en
zijkant. Het is nu “versteend”. Dit door het planten van bijvoorbeeld een haag, stokrozen of ander
plantgewas. Het plaatsen van (zwaardere) bloembakken is ook een optie. Het is een belangrijke loopen fietsroute richting de stad en daarmee ook entree naar de stad toe. Het geeft een mooier aanzicht,
ook vanaf de gracht gezien waar veel rondvaartboten passeren. Eveneens is het goed voor de
afwatering, de biodiversiteit en werkt het mogelijk geluidsisolerend aangezien de woningen direct aan
een drukke weg gelegen zijn. Ten slotte, is het voor de bewoners prettig, indien er een haag o.i.d.
wordt geplaatst, mensen niet meer hun fiets tegen de gevels en voor de ramen kunnen plaatsen wat
de leefbaarheid weer verhoogd.
Koningsfeest 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 lokale bands, maar ook een podium waarop kinderen hun
kunsten konden vertonen. Elk jaar komen er meer dan 5000 bezoekers. De organisatie is in handen
van de Stichting Gerbera aangevuld met vele vrijwilligers. Daarbij spelen ook de ondernemers uit de
buurt een rol, die investeren in het feest en nemen daarin hun verantwoordelijkheid.
Buurtfeest Korte Bergstraat: 280,00 euro, waarvan 272,64 euro gebruikt is. Jaarlijks houdt men in de
Korte Bergstraat een buurtfeest ter behoud en verbetering van de verbinding van de straat. Het
middag- en avondprogramma worden 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). Het buurtbudget is gebruikt voor de huur van een springkussen, huur
barbecue en gas en aan kunstenaar, die als gast optreedt.
IJsbaan Eemplein: 500,00 euro. Ook deze winter werd 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. Mede door de steun van het buurtbudget kunnen zij ook dit jaar weer
terecht bij het WinterparadIJS Amersfoort!
Dreyershofje: 150,00 euro. Bloembakken onderhouden/bijwerken op het hofje in samenwerking met
de medebewoners.
Smartlappenfestival: 750,00 euro. Enthousiaste vrijwilligers en dragers van het Amersfoortse
evenement Het Smartlappenfestival, presenteerde elk jaar dit prachtige festival. In 2018 is de bijdrage
uit het buurtbudget gebruikt voor een podium bij het Pieters- en Bloklandsgasthuis voor demente
bewoners en bezoekers.
Havikconcerten: 500,00 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 genietaan het
en 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, amateurmusici, ensembles en orkesten uit de regio.
Informatiemarkt ‘Groene dag’ werkgroep Groen BBN: 750,00 euro. Het in de week van de
duurzaamheid (oktober) voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad organiseren van een
informatiemarkt en groene dag voor een betere aarde. Streven is op het Lieve Vrouwekerkhof kramen
te verzorgen voor alle natuurclubs van Amersfoort of Amersfoortse afdelingen van landelijke
organisaties, IVN, Bomenclub, CNME, 033groen etc. De aanvraag is gebruikt voor de huur kramen,
logistiek (vergunningen) en flyers.
Appelmarkt: 1200,00 euro. Deze aanvraag is bedoeld voor verfraaiing en vergroening van de
Appelmarkt. Dit is gerealiseerd door 3 hangende bloembakken aan lantaarnpalen en 2 bloembakken
als camouflage voor de ontsierende afvalbakken.
Vreemde gasten: 1000,00 euro. Bewoners van kleine en grote panden in de historische binnenstad
stellen hun huis geheel belangeloos beschikbaar aan kunstenaars. Zij zijn de gastheer of gastvrouw van
de exposant. De exposant is op zijn/haar beurt de gastheer of gastvrouw voor de bezoekers. Zij zijn
namelijk (zo goed als) het hele weekend aanwezig in de ruimte waar zij exposeren. Vreemde Gasten
biedt bezoekers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kunst te kunnen ervaren, direct in

contact te komen met de kunstenaar en eventueel werk van hen te kopen. Voor de (professionele)
kunstenaar - maar ook voor aanstormend talent - uit de regio biedt Vreemde Gasten op een
toegankelijke manier de mogelijkheid om nieuw of bestaand werk aan een breder publiek te tonen. De
regio omvat wat wij regio Eemland noemen. Het bereik is hoog. De kunstenaars verwelkomen
namelijk een weekend lang duizenden gasten om te genieten van hedendaagse kunst. Het bedrag is
besteed aan de brochures, de folders en de posters voor dit project.
 Vergroening Muurhuizen: 100 euro, waarvan 99,30 euro gebruikt is. Deze aanvraag is een aanvulling
op het project ‘Groen Event Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat en omgeving’. Een aantal bewoners
uit de Muurhuizen hebben zich aangesloten en een aanvraag ingediend voor kuipen, potaarde en
eenjarige planten.
 Tuin hoek Pothstraat/Coninckstraat: 560,00 euro. Dit bedrag is bedoeld voor het onderhoud van dit
tuintje in 2018 en 2019.
 St. Janskerkhof: 671,25 euro. De groencommissie van deze straat is aangesteld om de plantenbakken
op het Sint Janskerkhof te vervangen en te beplanten. Door de straat lopen veel voorbijgangers. Wij
hopen dat vanuit het buurtbudget er ruimte is om mee te betalen aan dit openbaar groen.
 Werkgroep ‘Duurzaam wonen in de binnenstad’ van het BBN (Binnenstad Bewoners Netwerk): 350
euro voor de aanschaf van een warmtebeeldcamera. Deze werkgroep start deze winter met
warmtescans. In oudere woningen zoals die in de binnenstad staan, is woningisolatie vaak de best
renderende vorm van energiebesparing. Maar waar begin je? De warmtescan kan helpen! De
'beelden' van de warmtescan laten zien waar warmte het huis verlaat (buitenzijde) en waar de koude
plekken in de woning zitten (binnenzijde). Op basis van een warmtescan kan beoordeeld worden of en
welke isolatiemaatregelen gewenst zijn. Van de beelden met onze warmtescanner krijgt men daarna
nog een rapport met de belangrijkste bevindingen en de gemaakte opnames. Een warmtescan kan
alleen gemaakt worden als het droog en koud is. Bij voorkeur rond het vriespunt of kouder. Daarom
zijn doorgaans alleen de maanden januari en februari beschikbaar. Aanvragen worden afgehandeld in
volgorde van binnenkomst. De kosten van de scan bedragen 20 euro voor een woning. Dit geld wordt
gebruikt om de aankoop van de warmtebeeldcamera deels te bekostigen, de rest komt uit deze
aanvraag.
In totaal is in 2018 14.634,32 euro toegezegd aan buurtbudget, waarvan voor 13.267,12 euro aan
betalingsaanvragen ontvangen is en 160,00 euro geoormerkt is voor gebruik in 2019. Het overblijvende verschil
is ontstaan door een project dat niet doorgegaan is in 2018 (zie verderop) en projecten die niet het gehele
toegezegde bedrag nodig hadden.
Afgekeurde projecten:
In 2018 is geen enkel project afgekeurd.
Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald:
Van twee geoormerkte projecten uit 2016 en 2017 (Kampkwartier en IJsbaan Onze Lieve Vrouwekerkhof) zijn in
2018 geen betalingsaanvragen ontvangen, ook niet na het versturen van een herinnering door de buurtbudgetcommissie. De geoormerkte bedragen van 344,50 euro respectievelijk 1000,00 euro zijn voor andere projecten
vrijgegeven.
Projecten 2018 die niet doorgegaan zijn:
 BBQ Kwintes Smallepad: 675,00 euro. Dit project is uiteindelijk niet doorgegaan en het bedrag is bij
navraag door de buurtbudgetcommissie eind 2018 vrijgegeven voor gebruik in 2019.
Projecten uit voorgaande jaren:
 Bloembakken Coninckstraat: voor dit geoormerkte project uit 2016 is in 2018 een gedeeltelijke
betalingsaanvraag van 72,84 euro ontvangen, het restant van de toezegging (149,77 euro) is geoormerkt
voor gebruik in 2019.
 Goeie Buren: voor dit geoormerkte project uit 2017 is in 2018 een betalingsaanvraag van 333,50
ontvangen en daarmee is dit project afgesloten.
Samenstelling buurtbudgetcommissie 2018:
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2018 uit Justia Heijkoop, Robin Koelewijn, Madeleine
Smakman en Hans Wels. In 2019 is de samenstelling van deze commissie veranderd vanwege ziekte van twee
leden van de commissie.

Financieel:
In 2018 is de financiële afhandeling van de projecten uitbesteed aan Bierens Administratie. Zij hebben ook het
financieel jaarverslag opgesteld. Voor de financiële onderbouwing wordt verwezen naar dit jaarverslag.
Betalingsaanvragen worden meestal binnen een week betaald aan de betreffende aanvragers.
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 Kosten
van de werkgroepen en kosten voor communicatie, zoals de BBN Nieuwsbrief en de website.
Communicatie:
Het Binnenstad Bewonersnetwerk heeft al vele jaren een eigen nieuwsbrief. In 2018 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. Eén van de edities stond in het
teken van het buurtbudget; hierin is de aankondiging van het budgetjaar 2018 geplaatst. De digitale versie
wordt via e-mail 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.
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 9 april 2018. De werkgroep buurtbudget kon alle aanvragers van de 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 2018 aan de verschillende projecten toegekende bedragen uit het
buurtbudget.
In januari 2019 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget
2019. Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2019. Het thema voor het
buurtbudget in 2019 is: “Laten we de bloemetjes buiten zetten”. De sluitingsdatum voor het indienen van
aanvragen was 11 maart 2019. 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.

