
Inhoudelijk verslag buurtbudget 2022 binnenstad 
 
Algemeen: 
De Binnenstad kan wederom terugkijken op een geslaagd buurtbudgetjaar 2022. Er zijn 22 aanvragen 
binnengekomen. Dit jaar is geen enkel project door de buurtbudgetcommissie afgewezen; zes projecten, drie 
uit 2022 en drie uit voorgaande jaren, zijn uiteindelijk niet doorgegaan en een aantal projecten heeft gevraagd 
om het toegezegde bedrag te oormerken voor gebruik in 2023. Vanwege het totaal beschikbare budget kregen 
enkele aanvragers niet het aangevraagde bedrag, maar een deel. Het totaal aangevraagde bedrag was 
26.611,75 euro terwijl 20.400,00 aan buurtbudget beschikbaar was voor de binnenstad. Voor 2023 is voor 
20.771,24 euro toegezegd aan de verschillende projecten. 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 2022 zijn verder een aantal geoormerkte projecten uit voorgaande jaren uitgevoerd.  
 
Goedgekeurde projecten: 
In 2022 hebben de volgende projecten een bijdrage uit het buurtbudget binnenstad toegezegd gekregen: 

 Goeie buren: 469,96 euro. Uit 2021 was nog een bedrag van 310,04 geoormerkt voor gebruik in 2022, 
waarvan 301,00 euro gebruikt is en het restant van 9,04 euro geoormerkt is voor gebruik in 2023, met 
het toegezegde bedrag voor 2022 is dat samen 479,00 euro voor gebruik in 2023. 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 het 
Mondriaanhuis en bij de Waterlijn. 

 Drukken BBN Nieuws: 1.100,00 euro voor het drukken van twee edities van het BBN Nieuws waarvan 
1.028,50 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 en wijde omgeving: 3.000,00 euro. Net als voorgaande jaren willen de bewoners van de 
Valkestraat en de straten in de omgeving 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 2022 alweer de 10e 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. 

 Gluren bij de buren: 450,00 euro. Het bedrag is besteed voor o.a. het drukken van flyers en 
ansichtkaarten om meer bekendheid te geven aan dit project in de binnenstad. 

 Vreemde gasten: 700,00 euro. Het bedrag is o.a. besteed voor het drukken van een informatie-
brochure voor dit project in de binnenstad. 

 Waltoren: 264,95 euro voor de aanschaf van een speelgoedkist. Hiervan is 199,00 euro gebruikt. 
 Binnen de Veste: 1.400,00 euro voor realisatie van het verbeterplan voor dit wijkje met de naam 

‘Groen, veilig en leefbaar’. Hiervan is 1.194,81 gebruikt voor de aanschaf van vaten en bijbehorende 
beplanting. Het restant van 205,19 is op verzoek geoormerkt voor gebruik in 2023.  



 Smartlappenfestival: 1.400,00 euro. Dit bedrag is besteed aan de onkosten voor de organisatie van het 
festival in 2022 om flink te kunnen uitpakken na de coronacrisis in voorgaande jaren. 

 Bijeenkomsten binnenstad in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen: 1.000,00 euro. Dit bedrag 
is gebruikt voor o.a. de zaalhuur en de technische realisatie om deze bijeenkomsten mogelijk te 
maken. 

 Koningsdag Bloemendalsestraat: 1.300,00 euro. Het buurtfeest op Koningsdag in de Bloemendalse-
straat is inmiddels een begrip. Het feest bestaat al ruim 18 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. Ondernemers uit de buurt en 
veel vrijwilligers investeren tijd en geld in het feest en nemen daarin hun verantwoordelijkheid. 

 Running diner: 750,00 euro, waarvan 265,00 euro is gebruikt. Running Diner is een evenement dat elk 
jaar terugkomt in de binnenstad van Amersfoort. Gemiddeld nemen er zo’n 85 mensen deel op de 
eerste zaterdag van november. Deelnemers wonen ten zuiden van de Langestraat: Muurhuizen, 
Nieuwstraat, Valkestraat, Stovestraat, Kortegracht, 3-ringensteeg, Rozemarijnsteeg, Scherbierstraat en 
de Zuidsingel. Running Diner betekent: buren ontmoeten die in deze wijk wonen, thuis ontvangen en 
voor elkaar koken. Daarnaast zijn er enkele optredens. Het toegezegde bedrag is besteed aan deze 
optredens. 

 Otto Scheltusflat: 270,00 euro voor de aanschaf van groot letter boeken. 
 Diaconaal Aandacht Centrum: 500,00 euro, waarvan 400,27 euro gebruikt is voor o.a. een buiten- 

bankje, kisten voor creatieve projecten en creatief materiaal.  
 Amersfoortse Zwaan, project Stiltemeditatie: 750,00 euro. Dit bedrag is besteed aan o.a. de huur van 

de St. Joriskerk. 
 Groenmarkt: 1.000,00 euro voor de vergroening van het plein door de aanschaf van 12 plantenbakken. 
 St. Jorisplein: 650,00 euro voor de aanschaf van meubelen, plantenbak, potgrond en grintkorrels. 
 Haagplein: 1.100,00 euro, waarvan 418,50 gebruikt is. Het restant van 681,50 euro is geoormerkt voor 

gebruik in 2023. Het bedrag is gebruikt voor de huur van een luchtkussen en de aanschaf van 2 
biertafels voor het buurtfeest op dit plein. 

 Onderhoud bloembakken Coninckstraat: 113,34 euro. 
 
In totaal is in 2022 in totaal 20.771,24 euro toegezegd aan buurtbudget, waarvan inmiddels voor 14.139,42 
euro aan betalingsaanvragen ontvangen is en 2.356,65 euro geoormerkt is voor gebruik in 2023.  Daarnaast is 
347,00 euro uitgegeven aan de kosten voor de bijeenkomsten van het binnenstadbewoners, is 52,27 euro 
uitgegeven aan kopieerkosten voor de werkgroep openbare ruimte van het BBN en voor de website van het 
BBN is 41,14 euro uitgegeven, in totaal dus 440,41 euro. Verder is 550,00 euro gereserveerd voor het drukken 
van een 3e BBN Nieuws met de aankondiging van het buurtbudget 2023 en is 700,00 euro gereserveerd voor de 
kosten van het administratiekantoor.  
 
In totaal wordt verwacht dat uit het buurtbudget 2022 in totaal 18.186,48 wordt uitgegeven (inclusief de twee 
genoemde reserveringen en de voor 2023 geoormerkte projecten).  
 
Een tweetal aanvragen zijn binnengekomen na de verdeling van het beschikbate buurtbudget. In overleg met 
de aanvragers zijn beide aanvragen doorgeschoven naar 2023, mede vanwege de hoogte van de aangevraagde 
bedragen van respectievelijk 2.000,00 en 3.500,00 euro. Ten tijde van deze aanvragen was hiervoor geen 
ruimte meer over in het buurtbudget 2022. 
 
Afgekeurde projecten: 
In 2022 is geen enkele aanvraag afgekeurd, wel zijn, zoals hierboven vermeld is, 2 projectaanvragen 
doorgeschoven naar 2023. 
 
Projecten toegezegd in 2022 maar uitgesteld zijn naar 2023 en hierboven niet vermeld zijn: 

 Appelmarkt/Muurhuizen: toegezegd bedrag van 1.000,00 euro voor vergroening is geoormerkt voor 
gebruik in 2023. 

 



Projecten toegezegd in 2022 die uiteindelijk niet doorgingen of hebben de kosten zelf betaald: 
 Waltoren: aanvraag voor een compostvat: na het versturen van een herinnering door de buurtbudget- 

commissie voor een betalingsaanvraag in december 2022 is geen reactie ontvangen en is het 
toegezegde bedrag van 37,99 euro vrijgegeven. 

 Jorishuis: een toegezegd bedrag van 500,00 euro was niet nodig omdat het project niet doorgegaan is. 
Bedrag is vrijgegeven. 

 Amersfoortse Zwaan, project delen: na het versturen van een herinnering door de buurtbudget- 
commissie voor een betalingsaanvraag in december 2022 is geen reactie ontvangen en is het 
toegezegde bedrag van 750,00 euro vrijgegeven. 

 
Projecten uit voorgaande jaren: 

 Poppen in het park: dit project uit 2020 heeft in 2021 een voorschot aangevraagd van 250,00 euro, de 
financiële verantwoording is in 2022 ontvangen. 

 Smartlappenfestival: ook dit project heeft in 2021 een voorschot aangevraagd van 1.500,00 euro ter 
dekking van de onkosten voor realisatie van dit festival in 2022. De financiële verantwoording is in 
2022 ontvangen. 

 Koningsdag Bloemendalsestraat: dit geoormerkte project uit 2020 met een toegezegd bedrag van 
1.200 euro is in 2022 gebruikt. 

 Gevelpoëzie Kortegracht: dit geoormerkte project uit 2020 met een toegezegd bedrag van 650,00 euro 
is in 2022 gebruikt. 

 Buurtfeest Bloemweg: dit geoormerkte project uit 2020 is uiteindelijk niet meer doorgegaan in 2022. 
Het toegezegde bedrag was 300,00 euro. Bedrag is vrijgegeven. 

 Buurtfeest Schimmelpenninckbuurt: op het versturen van een herinnering om een betalingsaanvraag 
in december 2022 is geen antwoord gekomen. Het toegezegde bedrag was 750,00 euro. Bedrag is 
vrijgegeven. 

 Binnen de Veste: voor dit geoormerkte project uit 2021 was een restant van 964,70 geoormerkt voor 
gebruik in 2022. Dit is samen met het toegezegde bedrag voor 2022 gebruikt. 

 Appelmarkt en Kerkstraat: op verzoek van de aanvrager is dit project uit 2021 geoormerkt voor 
realisering in 2023. Toegezegde bedrag is 3.000,00 euro. 

 Dreyershofje: dit project uit 2021 is in 2022 gerealiseerd. Toegezegde bedrag was 200,00 euro. 
 Breestraat tussen Flehite en de Hoop: voor dit project uit 2021 was nog een bedrag geoormerkt van 

147,00 euro voor gebruik in 2022. Hiervan is 108,92 in 2022 gebruikt. 
 
Voor een beschrijving van deze projecten: zie op de website van het BBN bij ‘Besteding buurtbudget 2020’ en 
‘Besteding buurtbudget 2021’ onder het kopje ‘Buurtbudget 2023’. De inhoudelijke verslagen over de besteding 
van het buurtbudget van de jaren 2016 t/m 2022 zijn daar ook te vinden. 
 
In totaal is voor projecten uit voorgaande jaren nog 3.164,45 euro geoormerkt voor gebruik in 2023. Vrijge-
geven bedragen uit 2022 en voorgaande jaren kunnen in 2023, samen met het buurtbudget 2023, gebruikt 
worden. 

 
Samenstelling buurtbudgetcommissie 2022: 
De buurtbudgetcommissie voor de binnenstad bestond in 2022 uit Jan Bronius, Paul Meyer en Hans Wels.  
 
Financieel: 
In 2022 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 2022 zijn 6 nummers 
verschenen, waarvan 3 nieuwsbrieven in digitale vorm en 3 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 2022 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. Het inhoudelijke verslag met de specificatie van de aan 
projecten toegezegde bedragen uit het buurtbudget 2022 staat op de website van het BBN.  
 
De werkgroep buurtbudget heeft alle aanvragers van de goedgekeurde projecten schriftelijk de toezegging 
toegestuurd. 
 
Buurtbudget binnenstad 2023 
In januari 2023 is weer een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid met de aankondiging van het buurtbudget 2023 
Ook op de website van het BBN is informatie geplaatst over het buurtbudget 2023. Het thema voor het 
buurtbudget in 2023 is, net als in 2022,: “Hoe groener, hoe beter”. De sluitingsdatum voor het indienen van 
aanvragen is 6 maart 2023. 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. 


