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Sluitingsdatum voor aanvragen voor 2013 één maand verschoven
Aanslag reclamebelasting over 2012 wordt begin juni verzonden
Gesprekken met ondernemers bieden kansen
Gelden en inspanningen voor structurele projecten
Bart de Brouwer nieuw aanspreekpunt bij de gemeente

1. Aanvragen voor 2013
De sluitingsdatum voor aanvragen voor ondersteuning van activiteiten in 2013 is een
maand verschoven naar 30 juni 2012. De aanvragen kunnen via de website via het
standaard aanvraagformulier ingediend worden.
2. Aanslag reclamebelasting 2012
De aanslag reclamebelasting over 2012 is onlangs door de gemeente verstuurd. De
metingen zijn in april gedaan.
3. Gesprekken met ondernemers
Eén van de doelstellingen voor 2012 is de aanvragen voor 2013 meer op elkaar af te
stemmen. Kijken waar synergie en waar uitbreiding van activiteiten mogelijk zijn. Er zijn
en worden deze maand en begin volgende maand gesprekken gehouden met de
indieners van aanvragen voor 2012. De ondersteuningsovereenkomst is dan één van de
bespreekpunten en verder komen aan bod de mogelijkheden om voor 2013 de
activiteiten uit te breiden of te combineren. Daar komen interessante reacties uit.
Zoals de organisatie van de Koninginnedag in de Bloemendalsestraat, die wil in andere
gebieden in het centrum soortgelijke activiteiten helpen opzetten.
Een ander voorbeeld is de organisatie van de Hoofdstad van de Smaak. Zij vinden hun
oorsprong in Smaak van de Streek. Deze Smaak van de Streek organiseert 4 keer per
jaar een markt met regionale producten op de Grote Koppel. Zij denken nu over het
uitbreiden van die markt in het centrum met een boekenmarkt, bloemenmarkt en/of
antiekmarkt. Bijvoorbeeld op de Grote Spui en Kleine Spui en Havik.
Een ander voorbeeld is die van de Krommedag. Een idee is deze uit te bereiden met een
“Kleine Straatjesfeest Amersfoort”, zodat meerdere gebieden in de binnenstad tegelijk
zo’n dag kunnen houden. Bijvoorbeeld, de Grote Sint Jansstraat, Havik,
Bloemendalsestraat.
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4. Structurele projecten
Gelden uit het Ondernemersfonds worden ook besteed aan structurele verbeteringen in
de binnenstad. Zo zijn de centrummanager en de OBA actief betrokken bij verschillende
projecten van het Platform Economie Binnenstad. Eén daarvan is de looproutes tussen
parkeergarages en centrum en tussen de pleinen. Doel is dat dit project in 2012 wordt
uitgevoerd.
Een ander project is de verbetering van de Kamp. Een werkgroep is actief met
voorstellen voor het verbeteren van de gevels van de panden in de straat. Er worden
foto’s gemaakt van alle gevels en enkele foto’s worden digitaal bewerkt en aan de
desbetreffende winkelier en pandeigenaar voorgelegd. Met relatief kleine ingrepen kan
een pand een heel ander uiterlijk krijgen. Dit project kan in 2012 al zichtbare resultaten
opleveren.
5. Nieuw aanspreekpunt gemeente
In maart dit jaar is Bart de Brouwer als adviseur Economie en Wonen de gemeente
Amersfoort komen versterken. Hij zal zich met name bezighouden met de binnenstad.
Hiervoor was Bart werkzaam bij de gemeente Deventer en hij had toen het centrum ook
als speerpunt. De gemeente Amersfoort wil van haar kant dus ook investeren, mede
omdat de binnenstadondernemers via het Ondernemersfonds in een centrummanager
investeren. Samen zitten zij regelmatig om de tafel om de ontwikkelingen aan beide
kanten door te nemen.
Wij wensen u goede zaken!

Met vriendelijke groet,
Frouke Vlaskamp, Ron Verhoeve, Erik Visscher en Jan Krediet

Stichting SOAB
Postbus 575
3800 AN Amersfoort
www.ondernemersfondsamersfoort.nl

info@ondernemersfondsamersfoort.nl
KvK 52333175
Rabobank 1272.79.385

