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Geacht College,  
 
In oktober 1996 is door de Raad de nota ‘Buitenruimte Binnenstad’ aangenomen. Deze nota 
beschrijft uitgebreid het ontwerp en beheer van de openbare ruimte in de binnenstad van 
Amersfoort. Uit de inleiding halen we enige zinsneden:  
 

“De Amersfoortse binnenstad heeft een bijzondere positie. Binnen Amersfoort, maar zeker 
ook binnen Nederland: een gaaf middeleeuws stadshart met veel historische monumenten, 
een aantrekkelijk verblijfsklimaat op straten en pleinen en een grote levendigheid met 
winkels, uitgaansgelegenheden en evenementen. Dit alles maakt de binnenstad tot het 
kloppend hart en het visitekaartje van Amersfoort.” 

 
“De kwaliteit van de openbare ruimte van de binnenstad heeft een prominente rol in het 
functioneren van het centrum: als publiek domein en podium van de stad.……  Het is met 
name de kwaliteit van de openbare ruimtes die de verbindende schakel vormt tussen de 
verschillende functies, ruimtes en gebouwen.  En samenhangende inrichting en hoge kwaliteit 
van de openbare ruimtes is dan ook een van de belangrijkste dragers voor het imago en de 
kwaliteit van de binnenstad……… De nota Buitenruimte Binnenstad is zowel 
beeldkwaliteitplan als toetsingskader en handboek voor ontwerp en beheer van de 
buitenruimte.”  

 
De nota is glashelder zowel voor bestuurders als beheerders. Wij krijgen sterk de indruk dat de 
huidige bestuurders onvoldoende kennis dragen van deze nota en zoekend ad hoc beleid maken. 
Wij, de leden van het Forum voor Ruimtelijk Erfgoed Flehite, maken ons in toenemende mate zorgen 
over de steeds verdergaande verrommeling van onze historische binnenstad. Het lijkt er meer en 
meer op dat de gehele openbare ruimte van de stad het alleen eigendom is geworden van de 
winkeliers en de horecaondernemers. Veel straten staan vol met reclameborden, uitstalbakken en 
kledingrekken. De pleinen en straten worden in toenemende mate gedomineerd door een steeds 
verder uitdijende hoeveelheid terrasmeubilair dat, ook na sluitingstijd hoog opgestapeld, negatief 
beeldbepalend langs de historische gevels achterblijft en stegen versperren. 
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De gevelwanden en etalages zijn vaak volgehangen met schreeuwende reclames en 
uitverkoopborden, of zelfs dichtgetimmerd of afgeplakt. De vismarkt op de Kortegracht wordt 
volgehangen met smakeloze café kitsch. Het ontwerp van straatmeubilair en aanwijsborden van de 
verschillende nutsbedrijven worden niet of slecht op elkaar afgestemd.  
 
Wij zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Er was er een tijd dat er gehandhaafd werd op zaken 
die de welstandseisen van de binnenstad betroffen. Helaas zijn we die periode blijkbaar al jaren 
voorbij en is Amersfoort ’overgedragen‘ aan horeca-uitbaters, winkeliers en reclamebureaus.  
  
Het probleem van verrommeling speelt uiteraard in veel binnensteden van Nederland en is 
Amersfoort hierin geen uitzondering. Er zijn echter ook steden dit probleem met succes zijn 
tegengegaan, zoals bijvoorbeeld Breda, Deventer en Maastricht. 
Wij verwachten van een bestuur, zoals het Amersfoortse met een hart voor de binnenstad, dat de 
nodige stappen worden gezet om uitwassen tegen te gaan. Het gaat niet om nieuwe beleidsregels of 
nieuwe nota’s, maar om handhaven op basis van de nota uit 1996, bekrachtigd in het 
Bestemmingsplan Binnenstad 2015 en inmiddels aangevuld met nieuwe verbeterde inzichten, zoals 
bijvoorbeeld de autoluwe stad en het lichtplan. 
 
Ter illustratie van de visuele vervuiling hebben wij een selectie voorbeelden als bijlage toegevoegd. 
 
Zoals gezegd zijn wij van mening dat er onvoldoende wordt gehandhaafd als het om de kwaliteit van 
de openbare ruimte gaat. Graag zouden wij van u willen weten of u die mening deelt en, zo ja, welke 
maatregelen u denkt te nemen om het aanzien van de stad te verbeteren.    
 
 
Hoogachtend, 
Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 
 

 
Rob Blaauw 
Secretaris 
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