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FORUM

RUIMTELIJK ERFGOED FLEHITE

WAAROVER SPRAKEN ZIJ DIE ZEVEN DAAR OP HET HEK IN 2018

Voettocht door gemeentelijk apparaat: na het overleg met de “directeur”
ontwerp/uitvoering/gemeentewerken zou een overleg zijn met de directeur beheer. Is het nog niet
van gekomen. Wel is overleg geweest met projectleider hoogbouw.
Website inrichten en aansluiten aan de Flehitesite:de invulling van onze zo gewenste site laat nog
wel iets te wensen over. Onduidelijkheid over wat wel en niet op de site komt ligt aan ons.
Excursie naar Deventer: met het bestuur van Flehite hebben we Deventer bezocht. Het stadhuis
bekeken en in de stad ideeën opgedaan. Met een helder bestuur krijgen de uitvoerende ambtenaren
ook meer gezag en weten het beleid vorm te geven.
Stadsherstel: in een poging de verkoop van de NV.Stadsherstel Midden Nederland uit de handen van
een commerciële partij te houden, hebben een aantal instanties/ personen en o.a. ons Forum een
Stadsherstel op gericht en overleg met het stadsbestuur gepleegd. In de biedingsronde vielen wij af
en is Stadsherstel naar een Woerdense vastgoed maatschappij gegaan.
Hoogbouw: een onderwerp dat veel tijd vroeg en geen eenduidig standpunt op leverde. De
aanleiding was de geplande hoogbouw op het terrein van de Witte/SNS/Ex-Amro/Keetell waarbij de
zichtlijn op de toren ondersneeuwde en de hoogte zich brutaal aan de binnenstad opdrong. De
ontwikkelaars voorstellen bracht de gemeente op het idee een integrale visie te ontwikkelen. Deze
visie is in december publiekelijk gepresenteerd en leverde goede ideeën op. Over de Wittevoorstellen werd niet expliciet gesproken. Tom’s tussenhoogte moet nog op het juiste adres worden
gedeponeerd.
Stadsring: vroeg intern veel afstemming met uiteindelijk een overeenstemming rond het voorstel van
Tom. Dit betekend bij gebrek aan een alternatief voor de verkeersstroom inzetten op een extra
vergroening, daar waar versmalling mogelijk is dit uitvoeren, het oversteek/barrière gevoel
onderkennen en waar mogelijk wegnemen.
Flehite 140 jaar: door het bestuur waren een aantal initiatieven genomen van bijzondere excursies
tot lezingen en publicaties. Het Forum had hierin een bijrol.
Kanooverleg: door het bestuur Eemoeveroverleg was een uitgebreide bijeenkomst georganiseerd om
de ontwikkelingen rond de Eem in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Inleidingen, forum
discussie en een breed en betrokken publiek/politiek. Onbekend hoe de resultaten vorm hebben
gekregen en werkbaar in de strijd konden worden gegooid.
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Mariënhof: aan het dak wordt gesleuteld, nieuwe bedekking en dakkapellen. We kwamen niet tot
een standpunt.
Manageterrein: het forum participeerde in een proces opgezet door van Hoogevest. Met de opzet
waren we gelukkig. Na vele overleggen en voorstellen ligt er een resultaat. Het landgoed idee is
uiteindelijk losgelaten. Waarschijnlijk ligt de eind oplossing meer in de markt.
Hof: met de BBN en de horeca/markt is overleg geweest om het karakter van het plein meer tot zijn
recht te laten komen. De terrassenzee doet het plein geen goed. Een tekening van Tom bracht wat
inzicht in de wensen. Proces zit nog in de pijplijn.
Stadsverlichting: door de gemeente is een bureau ingehuurd om een tien jaar oud plan weer tot
leven te brengen. Tijdens een excursie door de binnenstad en door Deventer hebben we onze
inbreng geleverd.
Overleg buurgemeenten: met de gemeenten aan de Eem zouden we meer moeten overleggen over
het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Ook de plaatselijke oudheidkundige verenigingen
zouden hier een rol in moeten spelen. Met Baarn is overlegd.
Nico voorstel/autoluwe binnenstad: door de gemeente is een inventarisatie gedaan naar de
verkeersbewegingen in de binnenstad. Hieruit kwam een voorstel tot aanpassing van enkele routes.
Afsluiting van de gehele stad voor gemotoriseerd verkeer die niets haalt of brengt of er woont is door
cameraherkenning mogelijk. De stad wordt dan één voetgangersgebied zonder dat er iets voor
behoeft te worden aangepast. Tekening-Nico via de VVD bij de wethouder. De BBN neemt het
voorstel over.
Elleboog: uit eindelijk verkocht aan Burght en Strooij. Door hen wordt onderzocht welke
horeca/culturele bestemming gerealiseerd kan worden. Een hoorzitting met buurt en
binnenstadspartijen is gehouden en konden wij op eigentitel een inbreng leveren.
Subsidie/begroting: voor het jaar 2019 is een begroting opgesteld. Ingegeven door onze ambities en
wensen is het totaal bedrag zo hoog dat een subsidiënt gevonden zal moeten worden buiten Flehite
om.
Architectuurcafe’:kan ook voor ons een platvorm zijn, we zullen meer en betere contacten moeten
leggen en onderhouden.
Kamp: bij het onderzoek naar de herinrichting zijn we betrokken geweest. Na de presentatie aan de
gemeente is er een pas op de plaats gemaakt. De entree is reeds heringericht, hoe dit zich verhoudt
tot het bewonersvoorstel moet nog worden uitgezocht.
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Volmolen: kwam leeg en de gemeente zocht een herbestemming. We hebben voorstellen gedaan.
Uiteindelijk koos de gemeente voor het cultuurlab met een “klein beetje horeca”, wat ten stelligste
wordt ontkend.
Zonnehof: de inrichting bleek na onderzoek een gelopen race. Eerst werden bij de entree een aantal
bomen gesloopt, de hof zelf kreeg geen openbare stedelijke invulling maar met veel gras een
semipublieke tuin ten behoeve van het Boekhuis. Resultaat matig
Excursie Leidscherijn: een bezoek meer dan waard. Een gedurfde stedelijke invulling van het
winkelcentrum/stadshart met duidelijke aandacht voor stedenbouwkundige samenhang en
geborgenheid.
Kop van Isselt: vraagt onze aandacht. Er wordt druk over gespeculeerd en binnenskamers aan
gewerkt. We zoeken naar een instelling om samen dit traject te kunnen volgen.
Terrassen buiten verwarming: in ons terrassenstandpunt zullen we ook aandacht geven aan de
energieverspilling door kachels. De leidingen door de straten en langs de gevels zijn een doorn in
onze ogen.
Folder: door Tom is een mooie folder(flyer=buitenlands) ontworpen. Hij is en blijft een vormgever.
Zonnepanelen: het verbod om in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen staat onder druk. Wij
hebben aandacht gevraagd voor een acceptabele vormgeving. Bij het gasloos bouwen moet een
paragraaf in de bouwverordening worden opgenomen dat zowel zonnepanelen als warmtepompen
moeten bijdragen aan de kwaliteit van het ontwerp.

We vergaderden elf keer met Henk Rooimans, Tom de Wit, Jan Bos, Nico Vink, Rudi Gnirrep, Ed van
der Veer en Rob Blaauw.
Amersfoort, januari 2019
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