
Activiteiten buurtbudget 2019 binnenstad 
 
Algemeen: 
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2019. Er zijn 22 aanvragen 
binnengekomen. Dit jaar is slechts 1 project afgewezen omdat dat niet voor de binnenstad was bedoeld, maar 
voor een andere wijk. Vanwege het beperkte budget kregen niet alle aanvragers het aangevraagde bedrag. Het 
totaal aangevraagde bedrag was ruim 18.560,00 euro terwijl 16.100,00 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 2019 zijn verder een aantal geoormerkte 
projecten uit voorgaande jaren uitgevoerd.  
 
Goedgekeurde projecten: 
In 2019 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad toegezegd gekregen: 

 Smartlappenfestival: 1000,00 euro. Enthousiaste vrijwilligers en dragers van het Amersfoortse 
evenement Het Smartlappenfestival, presenteerde elk jaar dit prachtige festival. In 2019 is de bijdrage 
uit het buurtbudget gebruikt voor een podium bij het Pieters- en Bloklandsgasthuis voor demente 
bewoners en bezoekers en voor een podium bij de Volmolen. 

 Drukken BBN Nieuws: 900 euro voor het drukken van twee edities van het BBN Nieuws waarvan 
847,00 euro gebruikt is. 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. 

 Groenevent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat, Achter de Heilige Geest, Korte Gracht en de 
Muurhuizen: 1000,00 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 6 
wijntonnen en 5 stenen bakken en de nodige beplanting aangeschaft. Tegelijkertijd willen de 
bewoners door het bijna traditionele GroenEvent (in 2019 alweer de 7e 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. 

 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. 

 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 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. 

 St. Josephfestival 2019: 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. 



 Steek een kaarsje aan: 625,00 euro. Midden in de herfst, 1 en 2 november zijn de dagen die zo'n 1000 
jaar geleden zijn aangewezen om de doden te gedenken. In de Lutherse kerk wil men iedereen, juist 
ook wie niet bij een kerk hoort, de mogelijkheid bieden om op deze dagen een kaars van herinnering 
op te steken voor degene die gemist worden. Want veel mensen lopen alleen rond met hun verdriet. 
Boosheid, dankbaarheid, gemis en opluchting - de dood van een naaste roept zoveel gevoelens op. En 
echt niet alleen de eerste weken na het overlijden. Met dit kleine ritueel van een kaars en een naam 
lucht je je hart en ontstaat weer ruimte voor verbinding. Omdat de Lutherse kerk zo midden in de stad 
staat en de sfeervolle kleine ruimte rust uitstraalt is die daar bij uitstek geschikt 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. De stadsdominee is 
aanwezig voor degenen die aangeven even te willen praten. Op zaterdag 2 november zal dan van 
19.30 tot 20.30 uur een gezamenlijk moment van gedenken en muziek zijn, waarbij de namen die zijn 
opgeschreven hardop genoemd worden. 

 Goeie buren binnenstad: 820,00 euro, waarvan 587,39 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.  

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

 Groen voorterrein R.K. Begraafplaats Utrechtseweg: 1.000,00 euro, waarvan 990,81 euro gebruikt is. 
Het voorterrein van begraafplaats is een bijzondere plek in Nederberg, met zijn smeedijzeren hek, de 
karakteristieke gevels van woonhuis en kantoor en de monumentale muur van het kerkhof en de 
tuinaanleg. Het beheer van dit voorterrein wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Binnenkort gaan 
er werkzaamheden aan de bestrating plaats vinden, om het voorrijden van begrafenisverkeer beter te 
faciliteren. We doen dit zo beperkt mogelijk, om het groene karakter van het voorterrein zoveel 
mogelijk te ontzien. Er is toch deels een nieuwe aanplant nodig, onder meer omdat de bestaande 
buxus in het afgelopen jaar sterk heeft geleden onder de droogte en de buxusmot. Graag willen we 
een bijdrage uit het buurtbudget om een deels nieuwe beplanting aan te kunnen kopen. We denken 
daarbij aan meer groenblijvende bodem bedekkende beplanting, met accenten van bloeiende 
struiken. Onze vrijwilligers zullen voor het plantwerk zorgen. De R.K. Begraafplaats is eigendom van de 
R.K parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Exploitatie en beheer worden betaald uit betalingen 
voor begravingen en grafrechten. Het bestuur is geheel in handen van vrijwilligers, het groenbeheer 
grotendeels. Ruimte in de begroting voor investeringen in relatief "luxe" zaken als het groen van het 
voorterrein is beperkt omdat de begraafplaats zeer hoge onderhoudskosten heeft. Zo was het in 2011 
/2018 nodig om een aanzienlijk deel van de omrlngende monumentale muur te vernieuwen, en zijn er 
meer delen van de muur waarvoor geld gereserveerd moet worden voor groot onderhoud. Daarom 
zou een bijdrage uit het buurtbudget ons helpen om daar waar iedereen het zicht heeft (en uiteraard 
ook toegang) de groene kwaliteit een extra impuls te geven. 

 Kafékarakters: 750,00 euro. Al 39 jaar is Kafé van Zanten een plek waar mensen om verschillende 
redenen, komen. De één voor een kopje koffie en een krantje, de ander voor het dagelijks biertje aan 
de bar, een tosti als lunch of op de nipper voor de laatste ronde en laatste praatje van de dag. Al die 
mensen samen vormen het karakter van het kafé; een bonte verzameling van meestal lieve, soms 
chagrijnige, vrolijke, min of meer depressieve, werkende, feestende, lezende, stille, luidruchtige, oude 
en jonge gasten. In november 2017 kwam fotograaf en overbuurman Rob Acket op het idee om al die 
gasten van het café in zwart-wit te portretteren in zijn tijdelijke buurt fotostudio aan de Weverssingel. 
Het project kreeg de naam Kafékarakters. Op Instagram zijn die portretten al te zien, en met het 40-
jarig bestaan van het kafé, in het weekeinde van 9 en 10 november 2019, verschijnt er een boek van 



dit bijzondere project. Er zijn ook plannen voor een bijzondere expo in de vorm van een 
kunstinstallatie. Tijdens 033fotostad was er in- en buiten het café al een expo van KaféKarakters te 
zien. De aanvraag voor Buurtbudget wordt gedaan omdat dit project in en voor een groot deel ook 
voor buurt wordt gemaakt. Ook is het overgrote deel van de vaste gasten van Kafé van Zanten 
buurtbewoner van de binnenstad. Fotograaf is 2 jaar met dit project bezig en steekt hier zo'n 250 uur 
in. Deze werkzaamheden bestaan uit het fotograferen, digitaal bewerken van de beelden, begeleiding 
van ontwerp/drukwerk. Eventueel maken van de tentoonstelling. Deze uren zijn niet opgenomen in de 
begroting. De begroting bevat aan de kostenzijde uitsluitend out of pocket kosten. 

 Plan Wachter Flintplein: 605,00 euro. Met deze bijdrage uit het buurtbudget kunnen de bewoners van 
het Flintplein en omgeving een extra element bij het beeld van de Wachter laten plaatsen. Het bedrag 
is besteed voor het onderdeel ‘Communicatie en activiteiten’ van de begroting voor dit plan. 

  Tejaterthuis: 500,00 euro. De bijdrage Day voor het kleinste theater in Amersfoort uit het 
buurtbudget is, naast de bijdrage van een aantal donateurs, gebruikt voor de regiekosten. 

 Kerstlichtjestocht: 1000,00 euro. Tocht door de binnenstad waarbij iedereen welkom is en uitgenodigd 
is om samen met elkaar het kersverhaal interactief te beleven. De totale begroting van deze activiteit 
bedroeg 15.100,00 euro. Het aangevraagde bedrag is gebruikt voor een stukje dekking voor deze 
begroting, De tocht heeft op 21 december 2019 plaatsgevonden. 

 Notariskosten oprichten coöperatie namens werkgroep Duurzame Binnenstad van het BBN: 500,00 
euro. Als coöperatie is men een serieuze gesprekspartner voor, onder meer, de verhuurder van een 
dak waar men zonnepanelen op wil gaan installeren, voor de organisatie die gaat begeleiden en voor 
de gemeente Amersfoort. De leden van de ten coöperatie zijn de toegetreden bewoners van de 
binnenstad. Zij worden de gezamenlijke eigenaren van de zonnepaneleninstallatie. 

 Ontwerplab Varkensmarkt: 1000,00 euro. De Varkensmarkt is een belangrijke schakel in de 
binnenstad, maar er wat verwaarloosd en rommelig bij. Met het ontwerplab wil men een 
ontmoetingsplek creëren waar omwonenden, ondernemers en gebruikers kunnen meedenken en 
meepraten over de gewenste inrichting van het plein. Tegen de achtergrond van een tentoonstelling 
over verleden, heden en toekomst van het plein worden tijdens een aantal bijeenkomsten en 
ontwerpsessies ideeën en plannen gevormd voor een aantrekkelijk plein. Het bedrag is gebruikt voor 
een deel van de dekking van de kosten van deze tentoonstelling. 

 Muurschildering parkeergarage Weltevreden: 600 euro, waarvan 437,50 euro gebruikt is. Het betreft 
een graffiti workshop voor een grote groep kinderen tijdens het pleinfeest Weltevreden. Uit de 
aanvraag: het is de bedoeling dat op niveau -2 een muurschildering gerealiseerd gaat worden waarbij 
iedereen gaat helpen. De begeleiding zorgt voor de tekening zelf en het inkleuren doen we met zijn 
allen. 

 Buurtfeest blok 1 Weltevreden: 200,00 euro. De aanvraag behelst de huur van 4 biertafels met banken 
en 2 statafels. Deze huur bedraagt 400,00 euro, waarvan men de helft zelf heeft betaald en voor de 
rest deze aanvraag heeft gedaan. 

 WinterparadIJs Eem on Ice: 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! Men heeft in meerdere wijken buurtbudget 
aangevraagd om zo de toekomst van een stedelijke ijsbaan te ondersteunen. 

 Johan van Oldenbarnevelt Diner: 700,00 euro. Johan van Oldenbarnevelt is 400 jaar geleden 
gestorven. De beste man is volgens historici geboren tussen Kortegracht en Valkestraat, de huidige 
Oldenbarneveltsteeg. Men wil in de steeg een aantal keren een diner houden. Een diner dat 
verbinding legt met activiteiten in het kader van het Oldenbarneveltjaar in de stad en een markering 
geeft van deze historische plek. Tijdens het diner een historische vertelling en een korte act. De 
bijdrage is besteed aan voorbereiding en uitvoering van de voorstellingen in mei en september, aan 
drukwerk en verlichting. 

 Proef de gezonde buurt: 920,00 euro. Het verborgen grasveld tussen de oude stadsmuur en de 
Xaveriuskerk tot bloei laten komen door samen een groene ontmoetingsplek in te richten door 
geurende bloemen en (genezende) kruiden te planten en samen zoveel mogelijk een ‘proef de 
gezonde buurt’ plek en maaltijd te organiseren. Tijdens en rondom de maaltijd de buren uitleg te 
geven van de historie en mogelijkheden van deze plek. 



In totaal is in 2019 15.520,00 euro toegezegd aan buurtbudget, waarvan inmiddels voor 14.062,70 euro aan 
betalingsaanvragen ontvangen is en 232,61 euro geoormerkt is voor gebruik in 2020. Het overblijvende verschil 
is ontstaan door een project dat wegens ziekte de betalingsaanvraag van 1.000,00 euro nog niet kon verzorgen 
(komt nog in 2020)  en projecten die niet het gehele toegezegde bedrag nodig hadden. 
 
Afgekeurde projecten: 
In 2019 is een aanvraag voor een plaquette Oliemolen Eemplein afgekeurd.  
 
Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald: 
In 2020 zijn alle projecten doorgegaan. 
 
Projecten uit voorgaande jaren: 

 Bloembakken Coninckstraat: voor dit geoormerkte project uit 2016 zijn in 2019 facturen voor een totaal 
van 140,59 euro ontvangen, het restant van de toezegging (9,18 euro) is geoormerkt voor gebruik in 
2020. De aanvraag voor dit project uit 2018 van 160,00 euro  is ook geoormerkt voor gebruik in 2020. 

 Tuin Coninckstraat/Pothstraat: voor dit project uit 2018 van 560,00 euro is bericht ontvangen dat 
wegens ernstige ziekte de facturen/bonnen nog niet verstrekt konden worden. Deze worden in 2020 
verwacht. 

 
Samenstelling buurtbudgetcommissie 2019: 
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2019 uit Justia Heijkoop, Robin Koelewijn, Madeleine 
Smakman en Hans Wels. In de loop van 2019 is de samenstelling van deze commissie veranderd vanwege 
ernstige ziekte van twee leden van de commissie. Jan Bronius is gevraagd om weer tijdelijk plaats te nemen in 
de commissie. Helaas is Justia Heijkoop in 2019 overleden. Hans Wels heeft zijn werkzaamheden begin 2020 
hervat met de afhandeling van het buurtbudget 2019 en de start van het buurtbudget 2020. Robin Koelewijn 
en Madeleine Smakman hebben inmiddels Amersfoort verlaten en men gaat op zoek naar enkele nieuwe leden 
voor de buurtbudgetcommissie. 
 
Financieel: 
In 2019 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 2019 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 2019 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 2019 staat ook op de website van het BBN. 
 
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 8 april 2019. 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 2019 aan de verschillende projecten toegekende bedragen uit het 
buurtbudget.  
 
In januari 2020 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget 2020 
Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2020. Het thema voor het 
buurtbudget in 2020 is: “Laten we de bloemetjes buiten zetten”. De sluitingsdatum voor het indienen van 
aanvragen was 9 maart 2020. 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. 


