
Activiteiten buurtbudget 2017 binnenstad 
 
Algemeen  
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2017. Er zijn 22 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 19.750,00 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 2017 zijn verder een viertal geoormerkte projecten uit 2016 uitgevoerd.  
 
Goedgekeurde projecten 
In 2017 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad gehad: 

 Groenevent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat en omgeving: 900,00 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 nabij gelegen straten) die zich gemeld 
hebben met het verzoek voor plantjes en/of een stevige, minder makkelijk verplaatsbare potten. Van 
het buurtbudget zijn opnieuw een aantal te verdelen wijntonnen aangeschaft en 2 stevige 
plantenbakken voor Achter de Heilige Geest. Voor in deze potten en een aantal geveltuintjes zijn een 
aantal ‘hufterproof’ planten gekocht. Tegelijkertijd willen de bewoners door het bijna traditionele 
GroenEvent (in 2017 alweer de 5e keer) elkaar ontmoeten, helpen en (nog) beter leren kennen. 

 Goeie buren binnenstad: 800,00 euro. 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 bestaande uit 13 actieve buurtbewoners. 
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 weder-
kerigheid. 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. Vanaf de start tot heden zijn er circa 30 matches tot stand gekomen. 
Niet alle matches zijn geregistreerd omdat er “onder de radar” veel contacten zijn ontstaan via de 
ontmoetingstafel, events en de werkgroep. Als men elkaar kent is het makkelijker te vragen om hulp 
of advies. En greep uit de geboden hulp: vervangen van lampen, ophangen van planken, advies over 
praktische computer/telefoon gebruik, escorteren naar een koor, sleutelbewaarder zijn, kraan 
losdraaien en Cv-ketel bijvullen, telefoonlijstje voor onverwachte ritjes naar ziekenhuis, heg knippen, 
wandelen, koken, zorgen voor een huisdier, taalondersteuning, verplaatsen van een zwaar 
meubelstuk. In twee gevallen is er een Goeie Buren groepje gevormd om de hulp te delen.  

 Smartlappenfestival: 750,00 euro. Enthousiaste vrijwilligers en dragers van het Amersfoortse 
evenement Het Smartlappenfestival, presenteerde elk jaar dit prachtige festival. In 2017 is de bijdrage 
uit het buurtbudget gebruikt voor het organiseren van een speciale ouderenmiddag tijdens het 
festival. 

 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. 

 Buurtfeest Korte Bergstraat: 280,00 euro. 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 de docent 
streetdance. 



 Buurtfeest Weltevreden: 600 euro. De bijdrage uit het buurtbudget is gebruikt om tijdens het 
buurtfeest een educatief onderdeel te organiseren in de vorm van (circus)spellen voor kinderen en 
volwassenen. Dit in de vorm van een interactieve circusvoorstelling. Kinderen en volwassenen konden 
aan de slag met circusmaterialen zoals loopballen en diabolo’s. Voor de deelnemers was dit een 
verbindende activiteit en voor de ouderen bood het gestuntel van de volwassenen en de kunsten van 
de kinderen naar verwachting goede gespreksstof om eens buren te spreken die men normaal alleen 
kort groet. Daarnaast waren de bewoners zelf origineel en creatief in het leveren van diverse 
gerechten. Diverse oudere bewoners hebben hun favoriete toetje of taart klaar gemaakt. De kinderen 
mochten zelf hun vlaflip maken en dit met de bekende lange vingers koekjes opeten. 

 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: 1000,00 euro. Amersfoort op het ijs. Een winters evenement op het 
Lieve Vrouwekerkhof, waarvan een ijsbaan voor gezinnen onderdeel is. Dit project is in 2017 niet 
doorgegaan en men heeft gevraagd of dit bedrag geoormerkt kan worden voor gebruik in 2018. 

 Buurtfeest Pothkwartier: 625,25 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. 

 Kidsfestival: 750,00 euro. Een kinderfestival voor jonge gezinnen met kinderen van de leeftijd 4 – 12 
jaar, wat dit jaar voor de 5e keer heeft plaatsgevonden op het Lieve Vrouwekerkhof. Elkaar ontmoeten 
en samen een gezellige middag beleven. Kidsfestival Amersfoort is een festival voor jonge gezinnen in 
Amersfoort. Wat was er zoal te doen? Podium met theater, open podium voor jong talent, theater & 
dansworkshop. Een plein vol leuke en leerzame activiteiten. Een city game om de mooie geschiedenis 
van Amersfoort op een speelse manier onder de aandacht van de kinderen te brengen. Verhalen 
vertellers over de geschiedenis van Amersfoort, beklimmen van de toren, meevaren met de 
rondvaartboot, loslopend entertainment. 

 Waag eens een oversteek: 750,00 euro. Amersfoorters werden uitgedaagd om op een koord een 
oversteek over de Eem te maken. In de week voorafgaand aan Festival Spoffin kwamen ze onder 
begeleiding van professionals bij elkaar om alles te leren wat hiervoor nodig is. Om deelnemers te 
werven en enthousiasmeren, werden in de maanden voorafgaand aan het project workshops en 
oefenlessen georganiseerd. Een deel van de workshops en oefenlessen voor jongeren vonden plaats in 
tehuizen voor ouderen zodat deze mensen meer met elkaar in contact konden komen. Hiervoor werd 
samengewerkt met de Amersfoortse organisatie Welzin. Het project bracht mensen uit verschillende 
lagen van de samenleving bij elkaar doordat de kennismakingslessen plaatsvonden in verschillende 
wijken, maar bijvoorbeeld ook in het AZC en bij bijeenkomsten van ondernemers. Het project daagde 
mensen uit en liet ze dingen leren die ze niet verwacht hadden ooit te kunnen. Zodoende droeg het bij 
aan een groeiend zelfvertrouwen en positief zelfbeeld. Voor toeschouwers was de uiteindelijke 
oversteek magisch om te zien, voor deelnemers een overwinning op zichzelf.  

 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 de productie van de voorstellingen die in 
maart/april 2017 gegeven zijn. 

 Heilige Huisjes Kunst-processie in vensterbanken: 750,00 euro. Op de vensterbanken van 51 woningen 
in de Amersfoortse binnenstad waren in de zomer van 2017 kunstwerken te bewonderen rond het 
thema ‘Heilige Huisjes.’ Binnenstadbewoners stelden in die periode hun vensterbank beschikbaar voor 
kunstwerken van professionele kunstenaars. De kunstroute, oftewel ‘processie’ is geïnspireerd op de 
periode in de late middeleeuwen waarin Amersfoort een geliefd bedevaartsoord was. Dat kwam door 
de vondst van een ‘heilig’ Mariabeeldje in het jaar 1444. Tussen 29 april en eind oktober 2017 was er 
de mogelijkheid de kunstroute zelf te lopen met behulp van een boekje met tekst en uitleg. Ook waren 
rondleidingen bij te wonen die langs Amersfoortse vensterbanken gingen. Het routeboekje was vanaf 
eind april gratis te verkrijgen op verschillende locaties, waaronder musea, galerieën en het VVV-
kantoor. De kunstenaars deden allemaal iets met het onderwerp ‘heilige huisjes’. Ze mochten zelf 
invulling geven aan het thema. Elke kunstdiscipline kwam wel langs, bijvoorbeeld keramiek, film, 



schilderkunst en fotografie. De kunstenaars kwamen uit Amersfoort, maar ook uit andere delen van 
Nederland zoals Noord-Holland en de stad Utrecht. 

 Diaconaal Aandacht Centrum: 300 euro. Inloophuis voor in principe iedereen, maar in de praktijk voor 
kwetsbare mensen in sociaal isolement, zoals mensen met een psychische stoornis, thuislozen en 
eenzame senioren. Met name voor de laatste groep wordt maandelijks een activiteit georganiseerd, 
zoals spelletjes, creatieve activiteiten en workshops. Van het buurtbudget is uitbreiding van het 
spelmateriaal, zoals scrabble, triviant, rummikub et cetera en materialen voor de workshops 
aangeschaft. Het DAC is een burgerinitiatief, werken met vrijwilligers en verzorgen zelf de koffie en 
thee met toebehoren, bescheiden maaltijden en kunnen voor het leiden van de workshops voor een 
gedeelte putten uit eigen netwerk. 

 Struinen door de tuinen: 750,00 euro. Tijdens dit culturele evenement kon iedereen zich opgeven om 
zijn of haar tuin om te toveren tot artistiek podium en konden (lokale) talenten laten zien wat ze in 
huis hebben. Lokale programmering en lokale verbinding van burgers. Met Struinen in de Tuinen wilde 
men bijdragen aan de verbinding tussen bewoners binnen Amersfoort Centrum tijdens de productie 
op 2 juli 2017. Stichting de Cultuurbrigade initieert Struinen in de Tuinen, en het wordt geproduceerd 
door Kultlab. Kultlab zorgt voor de aanmeldingen van woonkamers, van artiesten en eventueel 
vrijwilligers. Kultlab faciliteert, coördineert, programmeert en verzorgt de PR.  

 Koningsfeest Bloemendalsestraat: 1000,00 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. 

 Bewoners Belangenvereniging Otto Scheltusflat: 450,00 euro. De bijdrage uit het buurtbudget is 
gebruikt voor de uitbreiding van de collectie groot letter boeken en incidentele aanschaf van een 
tijdschrift ten bate van de bibliotheek van de Otto Scheltusflat. Dit ten behoeve van degenen die 
aangewezen zijn op groot letter boeken en bijna alle boeken in de collectie al gelezen hebben. 

 Buurtfeest Waltoren en Achter de Kamp: 1000,00 euro. Men wilde graag een buurtfeest organiseren 
om de buurt dichter bij elkaar te brengen omdat in de loop van de tijd een aantal nieuwe bewoners op 
het plein zijn bijgekomen. Men wilde de verschillende culturen samenbrengen met dit feest. Men 
heeft aan alle bewoners gevraagd om eigen versnaperingen mee te nemen die iets met hun eigen 
cultuur te maken hebben. Het buurtbudget is gebruikt voor de huur en/of aanschaf van partytenten, 
tafels, luchtkussen voor de kinderen, elektrische barbecue, prullenpakken, serviesgoed, verlichting en 
versiering. 

 Dreyershofje: 150,00 euro. Bloembakken onderhouden/bijwerken op het hofje in samenwerking met 
de mede hofbewoners. 

 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! 

 Twee keer drukken BBN Nieuws binnenstad: 847,00 euro 
 Werkgroep ‘Duurzaam wonen in de binnenstad’ van het BBN (Binnenstad bewoners netwerk) heeft in 

2017 een bijdrage gekregen van 97,00 euro voor de organisatie van bijeenkomsten in de Expeditie. 
In totaal is in 2017 14.018,23 euro uitgegeven van het totaal beschikbare budget van 14.100,00 euro en is 
1093,31 euro uitgegeven aan geoormerkte projecten uit 2016. 
 
Afgekeurde projecten 
In 2017 is geen enkel project afgekeurd.  
 
 
 



Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald 
Van één geoormerkt project uit 2016 is in 2017 geen betalingsaanvraag ontvangen, ook niet na het versturen 
van een herinnering door de buurtbudgetcommissie in november 2017. Het geoormerkte bedrag van 344,50 
euro is eind december 2017 vrijgegeven. 

 Kampkwartier 
 

Samenstelling buurtbudgetcommissie 
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2017 uit Dirk Jan Bronius, Justia Heijkoop, Truus Saris 
en Hans Wels. In 2018 gaat de samenstelling van deze commissie waarschijnlijk iets veranderen. 
 
Financieel  
In 2017 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. 
 
Een tweetal projecten uit 2017 zijn (deels) geoormerkt omdat ze in de loop van 2018 uitgevoerd of afgerond 
worden. De overige projecten die in 2017 in de binnenstad zijn aangevraagd zijn in 2017 afgerond en inmiddels 
voor het grootste deel betaald. Van een tweetal projecten moet op het moment van dit schrijven (midden 
februari 2017) de betalingsaanvraag nog ontvangen worden. Ook deze aanvragers hebben inmiddels een 
herinnering van de buurtbudgetcommissie ontvangen. 
 
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 2017 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 2017 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 10 april 2017. 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 2017 aan de verschillende projecten toegekende bedragen uit het 
buurtbudget.  
 
In januari 2018 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget 
2018. Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2018. Het thema voor het 
buurtbudget in 2018 is: “B(l)oeiende binnenstad”. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 12 
maart 2018. 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. In 2018 is speciaal aandacht 
gevraagd aan de mogelijkheid om een activiteit als een workshop in de buurt te organiseren waar een 
professional voor gevraagd kan worden on deze te leiden (liefst uit Amersfoort). 


