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Meer wijkinformatie?
Kijk op www.amersfoort.nl/wijken

wijk
op mijn
Wat betekent de binnenstad
voor u?

“De binnenstad geeft mij het
gevoel zichtbaar verbonden te zijn
met de geschiedenis van deze stad.
Te wonen op een plek die binnenkort terug kan kijken op een verleden van 750 jaar, onderstreept
dit gevoel. Aan de Langegracht
wordt al gewoond en gewerkt
sinds de veertiende eeuw, dan is
het toch prachtig om daar te
mogen wonen!”
Wat doet u voor de wijk?

“Mijn bijdrage is bescheiden.
Onder de paraplu van het
Binnenstad Bewoners Netwerk
(BBN) organiseer ik samen met
Jan Hinfelaar, welbekend bij veel
binnenstadbewoners, de maandelijkse seniorentafel (iedere derde
dinsdag van de maand van 10.30
tot 12.00 uur) in Grand Café
Hemels. De bedoeling hiervan is
om elkaar beter te leren kennen in
de wijk. Mogelijk ontstaan daardoor weer nieuwe initiatieven.
Ik heb ook meegewerkt aan het
multimediaproject City Faces.
Resultaten hiervan hangen niet ver
van mijn eigen huis.”

Jan Smeekens

“Het aanbod aan restaurants en de
vele terrassen op de mooie
pleinen. Theater De Lieve Vrouw,
de vele festivals; er is altijd wel wat
te doen. Dat is allemaal prima in
orde. Wat mij zorgen baart is de
verschraling aan zelfstandige
winkeliers, veelal de speciaalzaken,
die verdwijnen ten koste van de
filiaalketens. Hoe is het toch
mogelijk dat deze bijzondere
winkels, die vaak al generaties in
Amersfoort gevestigd zijn, één
voor één verdwijnen?”

Telefoonnummers
Meldingen en klachten
• Meldpunt Woonomgeving:
469 48 69
ma t/m vr 9.00-17.00 uur
(voor klachten over openbare
ruimte en verkeer)
• Wijkmeldpunt
Woestijgerweg 3, 462 25 73
ma, woe en do 9.00-13.00 uur
di 9.00-15.00 uur
Meldpuntbeheerder:
Ineke Smit

Wat zou u als eerste aanpakken
als u baas zou zijn van de wijk?

“Een betere controle op het verkeersgedrag in de binnenstad.
Vooral het beperken van de snelheid waarmee gereden wordt.
Wie weet dat de binnenstad als
geheel een 30 kilometerzone is?
Ook de afvalvoorziening (met
name na festivals) zou ik beter
regelen. Het BBN en andere
organisaties die actief zijn in de
binnenstad, zouden gebruik
moeten kunnen maken van een
eigen onderkomen.”
Hoe ziet de binnenstad er over
vijf jaar uit?

“De heropening van het Armando
Museum in de herbouwde
Elleboogkerk ligt dan al weer enige

BUURTBUDGET
Tuingroep Coninckstraat
fleurt de straat op
Ouderwetse plantsoenrozen, een buxushaag en een vlinderboom. Een schril contrast met hoe de hoek Coninckstraat/
Pothstraat er tien jaar geleden uitzag. “Er werd geplast, er lag
afval, het was gewoon een rommeltje. En niemand leek er verantwoordelijk voor.” Aan het woord is Trudi Willenborg, die
sinds drie jaar tegenover het buurttuintje woont.

“Tien jaar geleden was voor een van mijn buren de maat vol. Hij nam
contact op met de gemeente. En, tot zijn grote verbazing, werd nog
datzelfde weekend het stukje leeggeruimd”, vertelt Trudi. De bewoners
ontwierpen het tuintje en de gemeente heeft het toen aangelegd. "Wij
zijn als bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud en dat doen we
met veel plezier. Elke maand werken we een paar uur in de tuin, het is
gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten.”
Trudi vroeg dit jaar opnieuw buurtbudget aan voor het tuintje. “Er moest
nodig worden bemest, een aantal planten is aan vervanging toe en er is
een aantal kale plekken ontstaan. Het is belangrijk dat het tuintje er verzorgd uit blijft zien, dat is de beste manier om rommel te weren.”

Elke wijk heeft een buurtbudget waarmee bewoners de leefbaarheid kunnen verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/wijken.

Trudi Willenborg (rechts achteraan op de foto): "Vooral met veel plezier de buurttuin onderhouden."

Aan de Langegracht, vlak bij de
Elleboogkerk
Gezinssamenstelling:
Getrouwd, twee uitwonende dochters
en twee kleinzonen
Voorkeur muziek/boek:
Klassiek en jazz, geschiedenisboeken
en biografieën
Kijkt naar: Sport, NOVA, journaal
Woont:

“Aan de Langegracht wordt al gewoond en gewerkt sinds de veertiende eeuw, dan is het toch prachtig
om daar te mogen wonen!”

tijd achter ons. In overeenstemming met betrokkenen heeft
Amersfoort als eerste stad in
Nederland een autoluwe zone
in de historische binnenstad.
Jong en oud kunnen zich hier

aangenaam vermaken.
Kortom: Amersfoort heeft zich
nog meer op de kaart gezet als
een van de meest aangename
steden om te wonen, te werken en
uit te gaan.”

‘Schatgraven’ aan Grote Spui
Op zaterdag 27 en zondag 28 september speuren Simeon
Bodden en Albert Boersma letterlijk naar echo's uit het verleden. Gewapend met een Georadar (grondpenetrerende radar)
onderzoeken zij dan samen met buurtbewoners het voormalige
kloosterterrein van het St. Aegtenconvent.

‘Schatgravers’ Simeon Bodden (links) en Albert Boersma.

Simeon en Albert bestuderen sinds
anderhalf jaar de historie van het
Grote Spui en omgeving. “Op het
terrein, achter de stadswallen bij
Plantsoen-Noord, blijkt ooit het
grootste klooster van Amersfoort
te hebben gestaan”, verhaalt
Simeon. “Alleen de St. Aegtenkapel
is hiervan overgebleven.”
In boeken en manuscripten, op
schilderijen en oude prenten zijn
de heren al veel bijzonderheden
over hun buurt tegengekomen.
“Regelmatig waren we te vinden in
het gemeentearchief,” vertelt
Albert. “In januari presenteerden
wij onze bevindingen aan de buurt
en iedereen reageerde enthousiast.
Ze staan te trappelen om ons in
september te helpen met het
meter voor meter ‘doorlichten’ van

de grond.” “Ik zou verbaasd zijn
als we niets ontdekken, maar we
hopen op de fundamenten van
het oude klooster te stuiten.”
“En”, vult Simeon aan, “er
moeten allerlei geheime gangen
te vinden zijn.”
Grote inspiratiebron is het schilderij ‘Gezicht op Amersfoort’ uit 1671,
van Matthias Withoos. “Kijk, hier
is een gedeelte van het klooster
duidelijk zichtbaar. De fundamenten moeten er nog zijn, dat kan
niet missen”, wijst Albert aan.
De buurtbewoners zijn de
eigenaar van de tuin, de heer
Van Daatselaar, dankbaar dat hij
zijn tuin beschikbaar stelt voor
het onderzoek.
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Gemeente
• Wijkwethouder:
Jelle Hekman, 469 42 08
• Wijkopzichter:
John Hendriks, 469 48 69
ma 12.00-13.30 uur
• Wijkcoördinator:
Moniek Steenvoorde
469 46 04
• Wijkverkeersmedewerker:
Hans de Vries, 469 47 17
Politie
• Wijkagenten: Martijn Jansen,
Harm Wassink en Elbert Spek
0900 - 88 44
• Alarmnummer: 112
Seniorenwegwijzer
• Wil Bathoorn en Ina Vonk
469 57 40
• Informatiewinkel
de Observant
Stadhuisplein 7
vr 10.00-11.00 uur
Woningcorporaties
• De Alliantie Eemvallei
476 53 11
Medewerker wijkbeheer:
Noortje van der Have
• Portaal Eemland
0800 - 767 82 25
Adviseur Leefomgeving:
Marieke van Velzen
Rova
• Huisvuil en ongedierte:
422 85 00
• Kringloopcentrum:
0800 - 574 64 54
Stichting Welzijn Amersfoort
475 56 64
• Opbouwwerker:
Jolande Koelewijn
• Jongerenwerker:
Rik Klement
SRO
422 51 00
• Medewerker wijksport:
Mark Schepp

(foto’s: Wil Groenhuijsen en Hans Niezen)

Wat vindt u goed aan de
binnenstad en wat niet?

