
Activiteiten buurtbudget 2021 binnenstad 
 
Algemeen: 
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2021. Er zijn 25 aanvragen 
binnengekomen. Dit jaar is geen enkel project door de buurtbudgetcommissie afgewezen; twee projecten, één 
uit 2020 en één uit 2021, zijn uiteindelijk niet doorgegaan en een aantal projecten heeft gevraagd om het 
toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2022 vanwege de coronacrisis. Vanwege het totaal 
beschikbare budget kregen enkele aanvragers niet het aangevraagde bedrag, maar een deel. Het totaal 
aangevraagde bedrag was 28.563,78 euro terwijl 19.700,00 aan buurtbudget beschikbaar was voor de 
binnenstad. Omdat bleek dat uit voorgaande jaren nog een behoorlijk bedrag aan buurtbudget over was, is 
voor 27.014,23 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 2021 zijn verder 
een aantal geoormerkte projecten uit voorgaande jaren uitgevoerd.  
 
Goedgekeurde projecten: 
In 2021hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad toegezegd gekregen: 

 Groenevent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat, Achter de Heilige Geest, Korte Gracht en de 
Muurhuizen en omgeving: 4225,00 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 2021 alweer de 9e 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: 900,00 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. 

 Goeie buren: 780,00 euro, waarvan 496,96 euro gebruikt is en het restant van 310,04 euro 
geoormerkt is voor gebruik in 2022. 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 o.a. besteed 
aan het opwaarderen van de telefoon, een lezing en ontmoeting in de ‘Volmolen’ bij de Koppelpoort 
en aan de lichtjesroute binnenstad. 

 Waltoren: 290,00 euro voor de aanschaf van een picknicktafel. Hiervan is 284,90 euro gebruikt. 
 Buurtfeest Schimmelpennick buurt: 750,00 euro. Het buurtfeest is vanwege de coronacrisis niet 

doorgegaan, men heeft gevraagd om dit bedrag te oormerken voor gebruik in 2022. 
 Beestenmarkt: 1134,53 euro voor nieuwe plantenbakken en beplanting op het parkeerdek. 
 Binnen de Veste: 2866 euro voor nieuwe plantenbakken en beplanting. Dit project is in 2021 in delen 

uitgevoerd, waarvoor 1901,30 euro besteed is. Het restant van 964,70 euro is geoormerkt voor 
gebruik in 2022. 



 Sint Annastraat: 800,00 euro voor de aanschaf van bloembollen om deze in de wal van de stadsmuur 
te kunnen planten. 

 Tejaterthuis: 1750,00 euro voor de regiekosten van de voorstellingen ‘Passé’ en ‘De goede dood’. 
 Otto Scheltusflat: 217,50 euro voor de aanschaf van een aantal tuinbankkussens. 
 Appelmarkt en Kerkstraat: in eerste instantie was de aanvraag van 3000,00 euro bedoeld voor het 

plaatsen van een waterpomp. Dit bleek na overleg met de gemeente Amersfoort echter niet haalbaar. 
De aanvraag is daarom omgezet naar de aanschaf van plantenbakken en beplanting voor de 
Appelmarkt en de Kerkstraat. Het bedrag is op verzoek geoormerkt voor realisatie in 2022. 

 Onderhoud bloembakken Coninckstraat: 110,00 euro, waarvan 76,83 euro gebruikt is. 
 Sint Jorisplein: 750,00 euro voor de aanschaf van bloembakken, pot- en tuingrond, plantjes, 

insectenhotels en klimfruit. 
 Breestraat omgeving Bollebrug: 1011,30 voor de aanschaf van materiaal voor de plaatsing van 

geveltuintjes, zoals kuipen, potgrond en beplanting, Hiervan is 994,50 euro gebruikt. 
 Kromme Elleboogsteeg: 900,00 euro voor de vergroening van deze ruimte. Hiervan is 744,59 euro 

gebruikt. 
 Dreyershofje: 200,00 euro voor de vergroening van het hofje. Op verzoek is dit bedrag geoormerkt 

voor gebruik in 2022. 
 Frans en Hilde ontvangen in ’t groen: 950,00 euro. In de verborgen ruimte tussen de oude stadsmuur 

en ‘t Zand werken zij aan het ontwikkelen van een groen en verbindende plek. Door het maken van 
prachtige universeel patroon met prachtige borders van geurende bloemen en betekenisvolle/helende 
kruiden. Mensen uit de buurt kunnen meehelpen in de tuin. Vinden inspiratie bij een labyrint loop, 
meditatie of duiken in de historie van de plek en omgeving. Met leuke buurtbewoners en begeleide 
groepen is het een inspiratie en ontdekking voor velen. Speciaal in deze tijd willen zij mensen extra 
ruimte geven. De betalingsaanvraag voor dit project is nog niet ontvangen, maar zou eraan komen 
was het bericht van hen na het versturen van een herinnering door de buurtbudgetcommissie. 

 Havikconcerten: 500,00 euro als bijdrage in de kosten van dit festival. Vanwege de coronacrisis zijn 
deze concerten niet doorgegaan en is het bedrag op verzoek geoormerkt voor gebruik in 2022. 

 Breestraat 3, 4, 5, 7 ren 8: 614,90 euro voor de aanschaf van materiaal voor de plaatsing van 
geveltuintjes, zoals kuipen, potgrond en beplanting, Hiervan is 607,91 euro gebruikt. 

 Breestraat 54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70 en 72: aangevraagd is 550,00 euro. Zij willen graag ook 
ronde houten bakken plaatsen op de stoep van de Breestraat van huisnummer 72 naar 54; aan het 
begin van de Breestraat van de toren tot de Bollebrug zijn ook al bakken geplaatst en zij zijn met dit 
deel van de straat hier ook erg enthousiast over. Het uitgekeerde bedrag is uiteindelijk verhoogd naar 
584,70 euro. 

 Stadsdominee – Allerzielen: voor dit project is 650,00 euro beschikbaar gesteld. 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 
Lutherse kerk 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. Het is inmiddels een goede traditie geworden begin november aandacht te 
schenken aan degenen die ons zijn ontvallen door de kerk open te hebben en de mogelijkheid te 
bieden voor het aansteken van een kaars. Zaterdagavond is er dan een herdenkingsbijeenkomst met 
gedichten en muziek, waar verdriet en warme herinneringen een plaats krijgen en mensen stil kunnen 
staan bij de dierbaren die zij nog altijd missen. Deze bijeenkomst wordt meer en meer bezocht door 
bewoners van de binnenstad en is hiermee een traditie geworden. 

 Stadsdominee – Openstelling op zaterdag. Voor dit project is 650,00 euro beschikbaar gesteld. Velen 
zijn bekend met het oude Lutherse kerkje in de Langestraat 61. Inmiddels is het huis van stadskerk 
Amersfoortse Zwaan, dat een plaats wil bieden aan iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. 
Er is geen gemeenschap aan verbonden, zodat binnenlopen en/of aanschuiven bij de activiteiten 
laagdrempelig is. 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 12.00 tot 
17.00 uur.  En zondags van 12.00 tot 15.00 uur. De kerk huisvest het oudste orgel van Amersfoort, 
men kan in de kerk via Spotify of een QR-code de Goldbergvariaties van Bach gespeeld op dit orgel 
beluisteren. Elke dag lopen er gemiddeld 40 mensen binnen. Tijdens de lockdown-periode zagen we 



een grote toename van het aantal jonge mensen. Ook de Amersfoortse gidsen en Gildegidsen maken 
graag gebruik van de openstelling om in het weekend met hun groepen binnen te komen. Er zijn in de 
sfeervol aangeklede ruimte mensen aanwezig als gastvrouw/heer, om de bezoekers historische 
informatie, een luisterend oor of een stille plek aan te bieden. Wij werken hiervoor met een groep van 
ongeveer 15 vrijwilligers, mensen van binnen en buiten de kerken. 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. 

 Stadsdominee – St. Joriskerk op woensdag. Voor dit project is 600,00 euro beschikbaar gesteld als 
bijdrage in de huur van de St. Joriskerk. De dag beginnen met stilte. Mediteren, bidden, nadenken of 
juist even niets denken, gewoon een moment van rust en reflectie. Iedere woensdagmorgen bieden zij 
deze mogelijkheid in de Sint Joriskerk op het Hof.  Want wat is een betere plaats om stil te worden dan 
die prachtige, oude kerk? Al die eeuwen die nog in de hoge gewelven hangen – dat helpt om los te 
komen van alle hectiek. Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig. Deze bijeenkomst wordt 50x 
per jaar georganiseerd.  

 Breestraat tussen Flehite en de Hoop: op de valreep van 2021 is voor de vergroening van dit deel van 
de straat een bijdrage van 600,00 euro toegezegd en daarna is door hen een voorschot van 453,00 
aangevraagd.  

 
In totaal is in 2021 27.014,23 euro toegezegd aan buurtbudget, waarvan inmiddels voor 17.691,69 euro aan 
betalingsaanvragen ontvangen is en 6674,74 euro geoormerkt is voor gebruik in 2022, samen 24.366,43 euro. 
Daarnaast is 143,14 euro uitgegeven aan de kosten voor de bijeenkomsten van het binnenstadbewoners en de 
website van het BBN (was 815,00 euro voor begroot), is 423,50 uitgegeven (begroot 450,00 euro) aan een 3e 
BBN Nieuws voor de aankondiging van het buurtbudget 2021 en is 700,00 euro gereserveerd voor de kosten 
van het administratiekantoor. De totale uitgaven voor 2021 waren daardoor 25.633, 07 euro (inclusief het 
begrootte bedrag voor de kosten van het administratiekantoor). 
 
Afgekeurde projecten: 
In 2021 is geen enkele aanvraag afgekeurd.  
 
Projecten die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald: 

 Het project ‘Buurtfeest Kortegracht’ uit 2020, toegezegd bedrag 300,00 euro, is vanwege de corona 
situatie niet doorgegaan in 2021. 

 Het bedrag voor de ‘Oudheidkundige Vereniging Flehite’ uit 2021 voor het project ‘De stad op één 
A4’tje’, toegezegd bedrag 300,00 euro, is vrijgegeven omdat na het versturen van een herinnering 
door de buurtbudgetcommissie voor de betalingsaanvraag geen reactie is gekomen. 

 
Projecten uit voorgaande jaren, waar dat niet vermeld is, zijn dit projecten uit 2020: 

 Poppen in het park: dit heeft in 2021 een voorschot aangevraagd van 250,00 euro. 
 Smartlappenfestival: ook dit project heeft in 2021 een voorschot aangevraagd van 1500,00 euro ter 

dekking van de onkosten voor realisatie van dit festival in 2022. 
 Buurtfeest Schimmelpenninck buurt: van het toegezegde bedrag van 950,00 euro is 621,74 gebruikt 

voor buurtactiviteiten. 
 Koningsdag Boemendalsestraat: het toegezegde bedrag van 1200,00 euro is geoormerkt voor gebruik 

in 2022. 
 Gevelpoëzie Kortegracht: het toegezegde bedrag van 650,00 euro is geoormerkt voor gebruik in 2022. 
 Buurtfeest Bloemweg: het toegezegde bedrag van 300,00 euro is geoormerkt voor gebruik in 2022. 
 Running DInner: het toegezegde bedrag uit 2020 van 1000,00 euro is in 2021 gebruikt. 
 Bloembakken Coninckstraat: voor deze geoormerkte project uit 2018 is in 2021 een factuur voor 43,13 

euro ontvangen.  
 
Voor een beschrijving van deze projecten: zie op de website van het BBN bij ‘Besteding buurtbudget 2020’ onder 
het kopje ‘Buurtbudget 2022’. De inhoudelijke verslagen over de besteding van het buurtbudget van de jaren 
2016 t/m 2021 zijn daar ook te vinden. 
 

 



Samenstelling buurtbudgetcommissie 2021: 
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2021 uit Jan Bronius, Paul Meyer en Hans Wels.  
 
Financieel: 
In 2021 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 aan buurtbudget 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 2021 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 2021 geplaatst. De digitale versies 
worden via e-mail verspreid en staan 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 het inhoudelijke verslag met de specificatie van de aan 
projecten toegezegde bedragen uit het buurtbudget 2021 staat 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 coronacrisis 
heeft deze bijeenkomst helaas niet plaats kunnen vinden in 2021. De werkgroep buurtbudget heeft alle 
aanvragers van de goedgekeurde projecten schriftelijk de toezegging toegestuurd.  
 
Buurtbudget binnenstad 2022 
In januari 2022 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget 2022 
Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2022. Het thema voor het 
buurtbudget in 2022 is: “Hoe groener, hoe beter”. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 7 
maart 2022. 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 de 
buurtbudgetcommissie het accent op het samenwerken van bewoners in de eigen buurt van de binnenstad. 


