Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite
WAAROVER SPRAKEN ZIJ IN 2019

Onderwerpen in willekeurige volgorde.
Zonnepanelen: het advies van Monumentenzorg vond algehele instemming. Voorlopig ook voor de
binnenstad.
Inspraak: wethouder Jansen gaat er werk van maken. We zullen dit op de voet volgen. (in december
zien we nog geen vorderingen. Hoogbouw, Eemoevers, Zonnehof, de Nieuwe Stad,
Stadhuisverplaatsing, besluitvorming gaat nog op oude voet verder)
Hoogbouw: Nico heeft de nota bestudeerd en wijst op de vele valkuilen en de ruimte in de marge
voor de Spot/Zonnehof. In het overleg in de Observant hebben we onze visie ingebracht. Ons beeld
schriftelijk en uitgebreid geïllustreerd meegedeeld aan mevrouw Oudenaarde en Bert Blijleven. Bij
het ontbreken van een stadseigen visie van het gemeentebestuur en de ruimte binnen de
grabbeltonnota, geven wij het op.
Gesprek Bestuur: leidraad voor een gesprek was het jaaroverzicht 2018. Uiteindelijk gesproken over
de verhoudingen van het Forum naar buiten toe en hoe dit bij conflicten vorm te geven. Wederzijdse
informatie is voorwaarde. Waar het bestuur van Flehite als rechtspersoon in het geding is voorzichtig
opereren.
Autoluwe binnenstad: Nico heeft een prentje gemaakt. Brachten we in bij het gesprek van de
fractievoorzitter VVD. De relatie met de Kamp wordt ingebracht. Ook aandacht gevraagd voor een
fietsparkeer plan. Ons idee werd door de Raad omarmd.
Stadsring: is uitgebreid over gesproken. De meningen liepen nog uiteen. In een apart groepje
bespreken, daarna een advies schrijven. De polder deed haar werk Door Tom kon nu een visie
worden geschreven en van beeld en tekst voorzien. Gestuurd naar de gemeente. Ook besproken met
Jeroen Bulthuis (Groen Links).
Hof: de gemeente gaat met een extern bureau uit Utrecht alle geesten bezweren en onder leiding
van Bart van der Heuvel structuur brengen in een toekomstvisie. Samen met de BBN hebben we,
inclusief een ontwerp, ons breed gemaakt voor een open plein met rand begroeiing. Uiteindelijk sluit
de Gemeente met de horeca en de markt een convenant. Alle deelnemende partijen niet zijnde
horeca en markt worden niet eens genoemd, laat staan officieel betrokken. We vliegen weer aan
wanneer dit effect heeft.
Elleboogkerk: deelgenomen aan de inspraak rondes. Horeca invulling is losgelaten, in overleg met
Amersfoort in C moet de “kerk” een culturele functie gegeven worden.
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Participatie: vier bijeenkomsten over dit onderwerp bijgewoond. Tom zijn matrix ingebracht, werd
warm ontvangen. Daarna werd het stil aan het front. (Mirjan Wingelaar)
Manege terrein: het uiteindelijke model valt bij ons niet goed. De groene buffer tussen de
Leusderweg en de bebouwing is te gering. Zeker geen beëindiging van de laanstructuur van het
historische landgoed.
Erfenis Henk: de bewegingen in en rond de binnenstad zullen we blijven volgen. Nadruk op het
geweten van de stad om de kwaliteiten overeind te houden zal de volle aandacht blijven vragen.
Nieuwe en oude kandidaten: met verdriet hebben we Henk moeten laten gaan. Dirk nam aan het
einde van het jaar afscheid. Was van mening dat hij niet kon bijdragen vanuit zijn insteek. Met twee
aanmelders gesproken, konden niet tot heldere afspraken komen, vergadertijden, verhuizing. In
beeld is nog Trudy de Mooy, wordt gevraagd.
Lichtplan binnenstad: een excursie met de gemeente gemaakt naar Deventer, daarna nog schriftelijk
gereageerd. Wachten tenslotte al een half jaar op een definitief stuk.
Varkensmarkt: na gesprekken en discussies worden de visies van betrokkenen en belanghebbende
naar de Gemeente gestuurd. Zit waarschijnlijk in een ambtelijke molen (mogelijk om te worden
vergruisd).
WAR-Isselt: is uitgebreid besproken, wij zijn ongelukkig met het gebodene. Procedureel en
inhoudelijk kloppen een aantal zaken niet. We zullen de SVE ondersteunen en volgen via Tom
Siësta: de noodzaak wordt gevoeld om een functionele en goede relatie mee te onderhouden. Een
goede vorm moet nog uitgevonden worden.
Militair Hospitaal: uit de krant lazen we dat de gemeente bereid is een vorm van hoogbouw te
onderzoeken. Wij vinden dit niet passend en in strijd met de Nota hoogbouw. Onze visie is
voorgelegd aan het College. Via een ambtelijke reactie worden we het riet in gestuurd. Niks strijdig.
Volmolen: we waren niet gelukkig met de tijdelijke bezetting en hebben dit ook kenbaar gemaakt. Er
komt een openbare inschrijving die gelukkig resulteerde in een passende keuze gezien de historie
van het gebouw.
Stadhuisverplaatsing: we zijn niet gelukkig met een eventuele verplaatsing van het Stadhuis. Ten
slotte wordt een verplaatsing er zonder enige officiële inspraak door geduwd. Wij brachten
schriftelijk onze zienswijze ter kennis van het College. Vraag dient zich nu aan, moeten we met
gedachten, ideeën komen omtrent de nieuwe invulling. Voorkomen moet worden dat de grond
verpatst wordt aan een ontwikkelaar.
Verrommeling binnenstad: blijkt geen leuk onderwerp. Toch zullen we dit onderwerp niet loslaten.
Naar een effectieve presentatie wordt nog gezocht.
Amicitia: blijft om aandacht vragen. Wordt in het vervolg meegenomen in de plannen voor de
Stadsring.
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Presentatie Forum: we blijven zoekende naar een goede vorm om onze zaak buiten de deur te
bepleiten. De website wil niet goed van de grond komen. Persberichten, de Bron, Nieuwsbrieven,
Netwerk bouwen en onderhouden.
Excursie: een bezoek is gebracht aan het ex-klooster Priorij Emmaus in Maarssen (Bossche School)
Forumleden in 2019 waren:
Henk Rooimans, Tom de Wit, Ed van der Veer, Dirk van As, Rudi Gnirrep, Jan Bos, Nico Vink, Rob
Blaauw.
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