
Activiteiten buurtbudget 2020 binnenstad 
 
Algemeen: 
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2020. Er zijn 25 aanvragen 
binnengekomen. Dit jaar is geen enkel project door de buurtbudgetcommissie afgewezen; één project heeft 
zelf aangegeven dat het vanwege de corona-crisis niet door kon gaan en een aantal projecten heeft gevraagd 
om het toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2021, ook vanwege de corona-crisis. Vanwege het 
beperkte budget kregen niet alle aanvragers het aangevraagde bedrag. Het totaal aangevraagde bedrag was 
ruim 29.090,00 euro terwijl 19.000,00 aan buurtbudget beschikbaar was voor de binnenstad. Omdat bleek dat 
uit voorgaande jaren nog een behoorlijk bedrag aan buurtbudget over was, is voor 23.195,00 euro toegezegd. 
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 2020 zijn verder een aantal geoormerkte projecten 
uit voorgaande jaren uitgevoerd.  
 
Goedgekeurde projecten: 
In 2020 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad toegezegd gekregen: 

 Groenevent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat, Achter de Heilige Geest, Korte Gracht en de 
Muurhuizen: 1500,00 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. Tegelijkertijd willen de bewoners 
door het bijna traditionele GroenEvent (in 2020 alweer de 8e keer) elkaar ontmoeten, helpen en (nog) 
beter leren kennen. Het beplanten, regenpijpen bekleden met kippengaas en beplanten, het vegen en 
snoeien en onkruid krabben zijn werkzaamheden die de bewoners samen uitvoeren. 

 Drukken BBN Nieuws: 1350,00 euro voor het drukken van drie edities van het BBN Nieuws waarvan 
847,00 euro gebruikt is omdat maar twee edities gedrukt zijn. Deze worden door vrijwilligers in de 
hele binnenstad verspreid. Drie andere edities van het BBN Nieuws zijn alleen digitaal en worden op 
de website van het BBN gepubliceerd en via e-mail verstuurd aan bewoners en instellingen de zich 
daarvoor hebben aangemeld. Dat laatste geldt uiteraard ook voor de gedrukte edities. 

 Groene plek ’t Zand/Stadsmuur: 750,00 euro. Op deze verborgen plek wordt een groene en 
verbindende plek ontwikkeld met prachtige borders van geurende bloemen en betekenisvolle of 
helende kruiden.  

 Poppen in het park: 250,00 euro. Een 2-daags poppenfestival, 5 en 6 september 2020 in Park 
Randenbroek, vóór het witte huis. Het festival is gericht op kinderen van 2-10 jaar, met 
ouders/verzorgers. Hen kennis laten maken met cultuur via het poppenspel, meegaan in een verhaal 
vormgegeven door professionele poppenspelers. Daarnaast op het terrein diverse aan theater 
gerelateerde activiteiten voor de kinderen, zoals zelf poppenkast spelen, knutselen, schminken, 
muziek. Er zijn ook amateur poppenspelers, die rondlopen op het grasveld en contact maken via de 
pop met de kinderen. Een kleinschalig, laagdrempelig festival, ook voor bewoners van de binnenstad. 
Dit project is vanwege de corona-crisis uitgesteld naar 2021 en door de organisatie is verzocht om het 
toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2021. 

 Smartlappenfestival: 1500,00 euro. Enthousiaste vrijwilligers en dragers van het Amersfoortse 
evenement Het Smartlappenfestival, presenteerde elk jaar dit prachtige festival. In 2020 is de bijdrage 
uit het buurtbudget bedoeld voor een smartopera vanwege de 20e editie van het festival. Dit project is 
ook vanwege de corona-crisis uitgesteld naar 2021 en door de organisatie is verzocht om het   
toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2021. 

 Regentonnen Weltevreden: 1250,00 euro. De binnentuin is toegankelijk voor iedereen. Zomers moet 
extra water gebracht worden in verband met droogte en in de overige perioden moet het teveel aan 
water afgevoerd worden via het riool. De regentonnen zijn bedoeld om een buffer op te bouwen 
waardoor men minder afhankelijk is van externe waterbronnen en om een geleidelijke afvoer van 
water mogelijk te maken tijdens natte perioden. Van dit bedrag is 1232,55 euro gebruikt. 

 Waltoren: 250,00 euro voor het plaatsen van een duurzame picknicktafel om het contact op het 
binnenplein tussen jong en oud te bevorderen. 



 Tejaterthuis: 1450,00 euro voor de renovatie van de lichtinstallatie en voor de regiekosten van het 
stuk ‘De goede dood’. 

 Goeie buren: 750 euro, waarvan 302,20 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. Er is een 
wekelijkse ontmoetingstafel in de Lieve Vrouw op vrijdagmorgen. Men is dagelijks bereikbaar via een 
mobiel nummer en men maakt een aantal excursies per jaar. Het toegezegde bedrag is besteed aan 
het opwaarderen van de telefoon, de nieuwjaarontmoeting in ‘de Instee’ en aan de lichtpuntjesroute. 

 Buurtfeest Schimmelpenninckbuurt: 750,00 euro, waarvan 181,74 gebruikt is. Het buurtfeest ging 
vanwege de corona-crisis niet door; het bedrag is besteed aan kerstkaarten/uitnodiging koffiemoment 
voor de buurtbewoners. Het restant is geoormerkt voor gebruik in 2021. 

 Requiem Allerzielen: 600,00 euro. Allerzielen (2 november) is van oudsher de dag waarop velen hun 
doden herdenken. Het is belangrijk om een plek te bieden aan nabestaanden waar zij een klein maar 
belangrijk ritueel kunnen uitvoeren, het aansteken van een kaars, een naam noemen, of gezamenlijk 
luisteren naar een lied van rouw. De Amersfoortse Zwaan staat midden in de drukte van het 
stadscentrum en biedt door de kleine maar sfeervolle ruimte hier gelegenheid voor. De kerk is 
bedoeld als stadskerk, en staat dus open voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. Er is 
geen eigen gemeenschap aan verbonden, zodat iedereen zich thuis mag voelen. Dit jaar wil men 
aansluiten bij de traditie om ter gelegenheid van Allerzielen een requiem uit te voeren. Deze 
uitvoering heeft plaatsgevonden op zaterdagavond 31 oktober. Er is dan ook gelegenheid om zelf een 
kaars aan te steken en de eigen doden te gedenken. 

 Amersfoortse Zwaan kosten open zaterdagen en vrijwilligers: 500 euro. Er is gekozen om activiteiten 
en vieringen op zaterdagmiddag te laten plaatsvinden. Midden in de drukte en hectiek van een stadse 
zaterdag biedt de Amersfoortse Zwaan een plek van stilte, rust en bezinning. De kerk is elke zaterdag 
open voor iedereen van 11.00 tot 17.00 uur. Er zijn in de sfeervol aangeklede ruimte mensen aanwezig 
als gastvrouw/heer, om de bezoekers informatie, een luisterend oor of een stille plek aan te bieden. 
De kerk huisvest het oudste orgel van Amersfoort, men kan in de kerk via Spotify de Goldbergvariaties 
van Bach gespeeld op dit orgel beluisteren. De openstelling kost geld. De kerk moet in de koude 
maanden worden verwarmd, koffie en thee voor de vrijwilligers, maar ook een attentie als dank voor 
hun inzet, kosten voor de organisatie en drukkosten voor informatie over de geschiedenis van het 
gebouw en het orgel.   

 Koningsfeest Bloemendalsestraat: 1200,00 euro. Het buurtfeest op Koningsdag in de Bloemendalse-
straat 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. Dit project is ook 
vanwege de corona-crisis niet doorgegaan en door de organisatie is verzocht om het toegezegde 
bedrag te oormerken voor gebruik in 2021. 

 Dreyershofje: 1000,00 euro waarvan 710,31 is gebruikt. Het bedrag is besteed aan de plaatsing van 
twee regentonnen om water te verzamelen voor gebruik tijdens droge perioden. 

 Otto Scheltusflat: 400,00 euro waarvan 396,91 is besteed voor de aanschaf van groot-letter-boeken. 
 Gevelpoëzie Kortegracht: 650,00 euro. Aan de gevel op de hoek Kortegracht/Achter de Heiligengeest 

wordt een blijvend gedicht geplaatst dat pontificaal zichtbaar is vanaf de Kortegracht. Het gedicht 



wordt een ode aan de historie van de buurt en de mensen die deze historie gevormd hebben. Het 
gedicht zal worden geschreven door Stadsdichter Jacques de Waard. Bewoners uit de buurt zullen de 
Stadsdichter van inspiratie voorzien; in twee sessies met de buurt wordt onder leiding van de 
Stadsdichter gewerkt aan een passende ode. De Stadsdichter laat zich leiden door al deze inspiratie en 
schrijft het gedicht. Daarbij heeft hij het laatste woord.  Er zijn vervolgens twee scenario’s: de 
Stadsdichter wordt bij algehele waardering op het schild geheven en rond de gracht gedragen of als 
het tegenzit met pek en veren de gracht in geknikkerd. Maar wat er ook gebeurt: het gedicht zal er 
komen, maar het project is uitgesteld naar 2021 en op verzoek is het toegezegde bedrag geoormerkt 
voor gebruik in 2021. 

 Koningsdag Kortegracht: 650,00 euro. Naar voorbeeld van de Bloemendalsestraat wil men ook hier 
een feest op koningsdag organiseren met een kleedjesmarkt, een open podium en een buurtontbijt. 
De aanvraag is bedoeld om een deel van de kosten van vergunningen, veiligheid, communicatie, 
podium en geluid te dekken. Dit project is ook vanwege de corona-crisis niet doorgegaan en door de 
organisatie is verzocht om het toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2021. 

 RK begraafplaats Utrechtseweg: twee aanvragen in 2021 met een bedrag van in totaal 1700,00 euro, 
waarvan 1689,86 euro gebruikt is. Het bedrag is deels besteed aan de groene inrichting van het 
voorterrein van de begraafplaats door dit van nieuwe beplanting te voorzien. Het voorterrein is het 
visitekaartje van de begraafplaats, maar ook de enige groene plek van betekenis in de omgeving; 
uitzicht van bestaande en nieuwe appartementen is gericht op deze plek. Door droogte en 
bodemverarming lijdt de bestaande beplanting. In 2019 is door het buurtbudget een mooi bedrag 
beschikbaar gekomen om tot renovatie over te gaan. Er is echter meer geld nodig. Dit jaar is verder 
een 2e bedrag aangevraagd voor het schilderen van de banken op de begraafplaats. 

 Haagplein: 500,00 euro voor het vergroenen van het Haagplein met het plaatsen van verschillende 
plantenbakken. Men wil graag diverse houten bakken plaatsen waarin fruitplanteng geplaatst wordt 
om zo een mini moestuinbak te maken en insectenhotels plaatsen. Dit alles om het plein groener te 
maken. Maar ook juist het leerzame aspect voor de kinderen van het plein. Het zien groeien van fruit 
aan de stuiken zoals framboos, appel en druif. In de mini moestuinbakken kunnen ze zien van zaaien 
tot oogsten. Meehelpen voor een schuilplaats voor de insecten. Het verbinden van de bewoners 
tijdens deze moeilijke coronatijd. Er is geen school, geen of weinig contact met je vrienden enz. Het 
verbindt ook de ouderen door hen mee te laten zorgen voor het onderhoud of water geven aan de 
planten. Dit project is deels uitgevoerd (350,00 euro) en een voorschot van 150,00 euro aangevraagd 
voor het laatste deel. 

 Buurtfeest Bloemweg: 300,00 euro voor de huur van partytenten, statafels, haspels en aanschaf 
wegwerpbestek. Dit project is ook vanwege de corona-crisis niet doorgegaan en door de organisatie is 
verzocht om het toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2021. 

 Kerstlichtjestocht: 1500,00 euro. Tocht door de binnenstad waarbij iedereen welkom is en uitgenodigd 
is om samen met elkaar het kerstverhaal interactief te beleven. De totale begroting van deze activiteit 
bedroeg 15.100,00 euro. Vanwege de corona-crisis heeft men de plannen veranderd en is een 
kribbejacht in de binnenstad georganiseerd. Een individueel te lopen speurtocht langs etalages waarin 
een figuur uit de kerststal staat. Het heeft dezelfde ingrediënten als de kerstlichtjestocht: het 
kerstverhaal en de mooie binnenstad van Amersfoort, maar zonder de feestelijke gezelligheid van heel 
veel mensen – want het is in 2020 niet de bedoeling om 2000 mensen op de been te brengen. De 
kribbejacht was dan ook gedurende 10 dagen te lopen, alles om spreiding van de drukte te creëren. De 
bijdrage uit het buurtbudget is onder meer gebruikt voor de bouw van de bijbehorende website, 
drukwerk en ontwikkeling en ontwerp kleurplaat voor de kinderen. 

 Running dinner: 1000,00 euro. Dit is een evenement dat elk jaar terugkomt in de binnenstad van 
Amersfoort. Gemiddeld nemen er zo’n 85 mensen deel op elke 1e zaterdag van november. Doelgroep: 
binnenstadbewoners ten zuiden van de Langestraat: muurhuizen, Nieuwstraat, Valkestraat, 
Kortegracht, Stovestraat, 3-ringensteeg, Zuidsingel. Dit jaar is het idee anders vanwege corona. Als het 
niet doorgaat, dan wil men het budget doorschuiven naar 2021 en dat is dan ook het geval. Running 
Dinner is ‘voor elkaar koken en elkaar in een huiselijk setting ontmoeten’. Dat principe laten we niet 
los, maar we laten het de basis zijn voor een bijzondere versie van Running Dinner. In deze bijzondere 
locatie kunnen we in een hele ruime opzet een setting creëren waar we in kleine gezelschappen bij 
elkaar aan tafel kunnen schuiven. Die tafelsettings kunnen we zo inrichten dat het kleine 
minihuiskamertjes zijn. Verder biedt deze toplocatie een podium voor extra vertier. We willen de 
musici, die zwaar getroffen zijn de laatste tijd, ruimte bieden ons tussen de gangen door te 
verwonderen. 



 Binnen de Veste: 630,00 euro waarvan 625,85 is gebruikt. Het bedrag is gebruikt voor de beplanting 
van een aantal boomspiegels en bloembakken op de kantelen van de muurtjes. 

 Kijkdoos van Zanten: 250,00 euro. Een bijdrage uit het buurtbudget voor de inrichting van de vensters 
van café van Zanten in de corona-periode, ingericht door kunstenaars, als baken van licht en een warm 
hart voor iedere passant. 
 

In totaal is in 2020 23.195,00 euro toegezegd aan buurtbudget, waarvan inmiddels voor 13.286,42 euro aan 
betalingsaanvragen ontvangen is en 6118,26 euro geoormerkt is voor gebruik in 2021, samen 19.404,68 euro. 
Daarnaast is 297,14 euro uitgegeven aan de kosten voor de bijeenkomsten van het binnenstad bewoners 
netwerk (was 965,00 euro voor begroot in het bedrag van 23.195,00 euro), is 423,50 uitgegeven (begroot 
450,00 euro) aan een 3e BBN Nieuws voor de aankondiging van het buurtbudget en is 1100,00 euro 
gereserveerd voor de kosten van het administratiekantoor. De totale uitgaven voor 2020 waren daardoor 
21.225,32 euro (inclusief het begrootte bedrag voor de kosten van het administratiekantoor). 
 
Afgekeurde projecten: 
In 2020 is geen enkele aanvraag afgekeurd.  
 
Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald: 
In 2020 is een aanvraag voor het project ‘Vreemde Gasten’ door de organisatie zelf teruggetrokken. Het project 
ging vanwege de corona-crisis niet door. 
 
Projecten uit voorgaande jaren: 

 Bloembakken Coninckstraat: voor deze geoormerkte projecten uit 2016 en 2018 is in 2020 een factuur 
voor 41,35 euro ontvangen en is een voorschot van 100,00 euro verstrekt uit de toezegging van 160,00 
euro uit 2018.  

 Kerstlichtjestocht 2019: voor dit project is de betalingsaanvraag van 1000,00 euro in januari 2020 
ontvangen. 
 

Samenstelling buurtbudgetcommissie 2020: 
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2020 uit Jan Bronius en Hans Wels. We zijn nog 
steeds op zoek naar enkele nieuwe leden voor de buurtbudgetcommissie. Inmiddels heeft Paul Meijer 
toegezegd om mee te kijken bij de beoordeling van de aanvragen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2021. 
 
Financieel: 
In 2020 is de financiële afhandeling van de projecten uitbesteed aan Numeri 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. 
 
Het toegezegde bedrag door de gemeente is inclusief € 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, de organisatiekosten van het buurtbudget, de kosten van de 
werkgroepen en de kosten voor communicatie, zoals de BBN Nieuwsbrief en de website.  
 
Communicatie:  
Het Binnenstad Bewonersnetwerk heeft al vele jaren een eigen nieuwsbrief. In 2020 zijn 6 nummers 
verschenen, waarvan 3 nieuwsbrieven in digitale vorm en drie gedrukte edities. De gedrukte edities zijn huis-
aan-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 2020 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 en een specificatie van de aan projecten toegezegde bedragen 
uit het buurtbudget 2020 staat ook op de website van het BBN. 
 



In de Binnenstad was het een traditie om een buurtbudget bewonersbijeenkomst te organiseren. Op de 
bijeenkomst vertellen de aanvragers hun ideeën en indien nodig wordt er gestemd. Vanwege de corona-crisis 
heeft deze bijeenkomst helaas niet plaats kunnen vinden in 2020. De werkgroep buurtbudget heeft alle 
aanvragers van de goedgekeurde projecten schriftelijk de toezegging toegestuurd.  
 
In januari 2021 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget 2021 
Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2021. Het thema voor het 
buurtbudget in 2021 is: “Laten we de bloemetjes buiten zetten”. De sluitingsdatum voor het indienen van 
aanvragen is 8 maart 2021. 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. 


