eg.veer@gmail.com
Geachte heer Van't Hoff,
Ik kreeg een voorstel inzake een burgerinitiatief doorgestuurd.
Wellicht dat het volgende u tot steun kan zijn.
De stichting Levende Historie heeft zojuist een product afgeleverd met een waarde van meer dan
€100.000: Lost in time aan de Eem. Bij het 'vernielen' van het oliemolenkwartier - lees minder
aantrekkelijk maken voor bezoekers van de stad -, zal een deel van het product, een min of meer
interactieve iPad-applicate een flink van haar waarde verliezen.
Daarnaast meen ik als privé-persoon dat een samenhangende ontwikkeling veel slimmer is.
Ik stel me een (kleinschalig) gebied voor als bijvoorbeeld Batavia-stad in Lelystad, of een kleinere
uitgave van het Pablo Espagnol in Barcelona of... Wonen, werken, winkelen in een 'authentieke'
omgeving met als middelpunt een replica van de oliemolen (bestemming kan duidelijk zijn) in plaats
van appartementen (in Vathorst staat veel leeg). Het toeristisch 'vermogen' wordt versterkt door
kleinschaligheid, knus, overzichtelijk met thema-winkels, kleine ondernemers, past veel beter en sluit
aan bij enerzijds het grootschalige Eemplein en de kleinschaligheid van de Nieuwe Stad. Zandvoort
a.d . Eem als
Het lijkt er opnieuw op dat de stad haar oren laag hangen naar Vahstal-achtige (c.s.) ontwikkelaars
die doen voorkomen alsof voor de stad snel geld te verdienen is (er valt in Vathorst nog genoeg te
bouwen, Liendert kan vast nog wel wat afbraak-opbouw projecten gebruiken, appartementen aan de
rand van Isselt, kan verloedering daar verder tegen gaan en komt de kritiek van de bedrijven aldaar
tegemoeg, leegstaande kantoorgebouwen herschikken (ben je meteen van verlost van de druk van
de provincie)
Kortom: géén appartementen in het oliemolengebied is win-win voor bewoners van de stad in plaats
van winst van een enkeling en een vermeende opbrengst voor de gemeente (dat is eerder gebeurd
en ligt als een molensteen om de nek van de gemeente)
De gemeente leert niet! Hoe wil je in zo'n druk stukje stad het verkeer regelen? Het is nu al een
chaos. Neemt dat af? Wat kost het om dat zodanig aan te passen dat de beoogde bewoners hun auto
het wijkje kunnen verlaten?
Of verwacht men dat de beoogde bewoners allen de trein zullen nemen, de fiets op het balkon
parkeren of .... Mocht er sprake zijn van appartementen voor studenten, langs de Amsterdamse
Straatweg staat nog genoeg leeg (herhaling van zetten)
We mogen toch hopen dat de gemeente na alle volhardende aannames toch gaat leren. Er liggen
genoeg hoofdpijndossiers die door naïeve 'dorps'politiek keer op keer schuren (Kersenbaan, Westtangent)
Misschien dat een behoorlijk uitgewerkt plan vanuit een burgerinitiatief opgesteld, de gemeente kan
overtuigen. Er zijn genoeg stedenbouwkundige ontwikkelaars (en slimme leerlingen van de school die
leerlingen aflevert waarvan het werk op 'promotie-onderzoek-niveau is beoordeeld) in de stad om
samen op te trekken
Ik denk graag mee.
Met vriendelijke groet,
Ed van der Veer
From: nellekeschoorel@planet.nl
To: Janhof45@hotmail.com
Subject: noodklok
Date: Fri, 27 Feb 2015 15:47:19 +0100
Dag Jan van ‘t Hof,
Gisteren kreeg ik van Joke S. een papier uitgereikt met uw mail-adres i.v.m. de hoogbouw bij het
Eemplein. Hoewel er van mij niet direct een oliemolen hoeft te komen, hoop ik, dat eventuele
hoogbouw ook geen doorgang zal vinden. Het hele karakter van Amersfoort gaat verloren op deze
manier. Succes met deze actie.
Met vriendelijke groet,

Nelleke Schoorel
3813GX/13 Amersfoort
From: loesvanden.berg@gmail.com
To: janhof45@hotmail.com
CC: soofcat@hotmail.com
Subject: Molen aan de Eem
Date: Sun, 1 Mar 2015 15:02:24 +0100
Joke Sickmann gaf mij je emailadres om steun te betuigen voor het project om een molen te bouwen
ipv appartementen aan het Eemplein. Ik ben geen actievoerder, maar steun zo’n project van harte.
Sinds kort woon ik ook nog in het Gildekwartier, wat het voor mij extra belangrijk maakt, maar
sowieso zou het vreselijk zijn als daar een woontoren komt.
Ik hoor wel als ik iets doen kan.
met vriendelijke groet,
Loes van den Berg
From: pcmwareman@hotmail.com
To: janhof45@hotmail.com
Subject: NOOODKLOK
Date: Sun, 1 Mar 2015 23:08:49 +0100
Beste meneer van 't Hof,
Ik heb zojuist uw artikel in soesterkwartier info gelezen.
Ook ik zou het jammer vinden als er (meer) hoogbouw komt aan het Eemplein.
Ik wil uw initiatief daarom steunen.
Misschien is het een idee om op de website soesrkwartier info ook nog aan te geven wat voor soort
hulp u precies nodig heeft.
En ook hoe men een burgerinitiatief kan ondertekenen.
Vriendelijke groet,
Paul Wareman
From: soofcat@hotmail.com
To: janhof45@hotmail.com
Subject: Molen aan de Eem
Date: Mon, 2 Mar 2015 09:25:08 +0100
Goedemorgen,
Ik hoorde via mijn moeder (zie beneden) over het plan de gemeente Amersfoort om op het
Eemplein toch verder te gaan met het bouwen van de woontoren. Zoals veel mensen ben ik hier ook
zwaar op tegen en zie ik veel meer heil in het plaatsen van een kleiner en knusser gebouw waar je
bijvoorbeeld nog leuke horeca of winkeltjes in kwijt zou kunnen. Ik betuig dus ook mij steun voor het
bouwen van de molen in plaats van zo een vreselijk appartementencomplex.
Graag blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen en hoor ik ook graag als ik wat zou kunnen
betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Sophie Jansen
From: joppels@xmsnet.nl
To: Janhof45@hotmail.com
Subject: Oliemolen
Date: Sat, 7 Mar 2015 17:17:54 +0100
Hallo Jan,
In de nieuwsbrief van de OVF las ik de noodoproep mbt bebouwing bij de Eemhaven.

Het plan om de oliemolen te herbouwen wil ik graag ondersteunen!
Ik ben geboren en getogen in Schiedam, waar ooit circa 24 molens stonden. Toen ik uit Schiedam
vertrok stonden er nog 4, inmiddels zijn het er dankzij restauratie en nieuwbouw weer 7 of 8.
Hoewel ik al bijna 25 jaar in Amersfoort woon, mis ik toch de aanblik van een molen.
Succes met de actie, ik blijf graag op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Johann Schouten
Date: Sat, 7 Mar 2015 18:21:28 +0100
Subject: Molen
From: hcdevries@live.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Ik sta achter het idee de molen weer te herbouwen. We missen de molen net in Culemborg geweest
daar staan twee prachtige molens je kan ze bezoeken een aanwinst voor onze stad. Amersfoort
ontbeert een molen. Geen vreselijke woontoren erbij.
Date: Sat, 7 Mar 2015 18:23:08 +0100
Subject: Noodoproep
From: janvdlinden@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Ik ben het geheel eens met het initiatief van Jan Hof. Geen horizonbevuiling in de buurt van onze
Koppelpoort en Eemhaven. Bedankt Jan voor je oproep.
Groet,
Jan van der Linden
Date: Sat, 7 Mar 2015 18:46:38 +0100
Subject:
From: ruudkoeslag@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Bij deze steun ik dit initiatief om de oliemolen weer aan de eemhaven te realiseren. Fantastisch!!!
Niet dichtbouwen met woningen. !! Vr.groet. Ruud Koeslag.
From: gj.nekkers@ziggo.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: adhesie herbouw oliemolen
Date: Sat, 7 Mar 2015 18:48:14 +0100
Geachte heer Hof,
Via de OVF kregen we het adhesieverzoek .t.b.v. de herbouw van de oliemolen.
Bij deze 2 maal!!!!
Marjan & Jan Nekkers
Veel succes!!!!!!!
From: embeijma1940@kpnmail.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: Oliemolen
Date: Sat, 7 Mar 2015 18:50:30 +0100
Ik ben een groot voorstander van de herbouw van de oliemolen in plaats van een
appartementengebouw.
Met vriendelijke groet, Eduard van Beyma
From: juvdwal@telus.net
To: JanHof45@hotmail.com
CC: gravenhorst@kpnmail.nl; p.jonkman@kpnmail.nl

Subject: adhesie betuiging
Date: Sat, 7 Mar 2015 11:00:42 -0700
Geachte heer Jan van 't Hof,
Ik wil me hierbij scharen bij de protesten tegen hoogbouw bij de Koppelpoort/Eemhaven. Mijn
grootouders de Van Vollenhovens hadden een meelfabriek met opschrift "firma J.VANVOLLENHOVEN
Koloniale Waren" aan de Koppel en woonden daar op nummer 14a (later zijn ze in Auschwietz
vermoord). Ik kom nog twee keer per jaar In Amersfoort op die plek en zou het vreselijk vinden als
daar flats voor worden gebouwd. Met al die viaducten en spoor rails is het toch al een heel spektakel,
zonde voor die zeer unieke plaats. De voorgestelde herbouw van de oude oliemolen lijkt mij een heel
goede vondst en passend in de sfeer.
Voor die flats moet buiten Amersfoort ruimte genoeg zijn en het kortstondige financiele probleem
van de stad mag geen reden zijn om te gaan knoeien aan het stadsbeeld.
Alvast dank,
Liesbeth van der Wal-Wories,
Calgary, Alberta, C'da
> Subject: Adhesiebetuiging
> From: frances@heijman.com
> Date: Sat, 7 Mar 2015 19:44:50 +0100
> To: JanHof45@hotmail.com
>
> Hierbij betuig ik mijn adhesie met de noodoproep. Ik vind het onbestaanbaar dat op de nog
onbebouwde grond nabij het Eemplein en de Eemhaven een complex van hoogbouwappartementen
komt. Veel liever zie ik de uit 1765 daterende oliemolen “De rijzende zon” op deze plek weer
herbouwd worden.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> mr F.W. Heijman, MSc
> Schimmelpenninckstraat 84
> Amersfoort
From: monkhorst@kpnmail.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: Bouw de Molen!
Date: Sat, 7 Mar 2015 20:51:17 +0100
Helemaal mee eens. Geen paniekoplossingen, maar oplossingen die iets brengen!
Gerard A.Monkhorst
Date: Sat, 7 Mar 2015 21:00:24 +0100
Subject: Fwd: molen
From: witteagnes@gmail.com
To: janhof45@hotmail.com
Een geweldig idee om de Rijzende Zon te laten herrijzen, Jan.
Hartelijke groet,
Agnes Witte
> -------- Oorspronkelijk bericht -------> Onderwerp: Koppel
> Van: Wim van Beek <wimvanbeek@kpnmail.nl>
> Aan: JanHof@hotmail.com
> Cc:
>

>
> Beste Jan,
> Vanuit Amsterdam steun jouw initiatief voor de molen aan de Koppel.
> Er is en gaat al genoeg naar de kloten in Amersfoort.
> Heel veel succes
> Amersfoorter Wim van Beek
> Date: Sat, 7 Mar 2015 22:07:01 +0100
> From: henkwoudenberg@gmail.com
> To: JanHof45@hotmail.com
> Subject: molen
>
> Geachte Heer van 't Hof,
>
> Hierbij spreek ik mijn steun uit voor de herbouw van de molen.
>
> Ik ben tegen de door de gemeente geplande hoogbouw langs de Eem bij het
> Eemplein.
>
> met vriendelijke groet,
>
> H. Woudenberg
> vrijwilliger van Museum Flehite
From: M.Reiche@kpnmail.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: Herbouw molen in Amersfoort
Date: Sat, 7 Mar 2015 22:08:28 +0100
Jan,
Bij deze geef ik je mijn stem voor de herbouw van de oliemolen aan de haven van Amersfoort !!!
Je hebt een prima brief geschreven en actie ondernomen.
Margreet Reiche
From: wouterdegans@live.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: adhesiebetuiging
Date: Sat, 7 Mar 2015 22:31:16 +0100
Geachte heer Hof,
hiermee wil ik steun betuigen aan uw initiatief om molen De Rijzende Zon te herbouwen.
In Bunschoten is een dergelijk initiatief succesvol geweest.
Met vriendelijke groet,
Wouter de Gans
Amersfoort.
> From: henkjandegans@live.nl
> Subject: Oliemolen
> Date: Sun, 8 Mar 2015 10:29:56 +0100
> To: JanHof45@hotmail.com
>

> Ha Jan,
>
> De Oliemolen moet weer terug! Geen lelijke hoogbouw langs de parel van Amersfoort.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Henk Jan de Gans
Date: Sun, 8 Mar 2015 10:40:58 +0100
> From: balisfoort@solcon.nl
> To: JanHof45@hotmail.com
> Subject: Steunbetuiging
>
> Beste Jan,
>
> het is geen verrassing meer voor je dat ik de Oliemolen-plannen
> ondersteun. Maar voor de telling en de statistiek laat ik het je nu ook
> per e-mail weten.
>
> Vriendelijke groeten,
> Liesbeth van Bruggen-Bakker [stamtafel-deelnemer]
From: veravanbrakel@gmail.com
> Subject: Oliemolen
> Date: Sun, 8 Mar 2015 11:40:24 +0100
> To: JanHof45@hotmail.com
>
> Ja!! De Oliemolen herbouwen! Ik ben daar een groot voorstander van!
> De torenverlichting en het Mondriaanmonument zouden er niet geweest zijn zonder crowdfunding.
Misschien idee voor de Oliemolen?
>
> Vera van Brakel
> De Schutspatroon 45
> 3813GJ Amersfoort
> 0631949550
From: evzuijlen@telfort.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: molen bij de Eemhaven
Date: Sun, 8 Mar 2015 11:58:49 +0100
Een prima initiatief om deze molen weer terug te krijgen, doorzetten al zal de gemeente Amersfoort
erg dwars gaan liggen.
Met een vriendelijke groet,
Erik (schipper / verteller Waterlijn) en Els van Zuijlen
From: J.A.Zijlstra@xmsnet.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject:
Date: Sun, 8 Mar 2015 14:09:17 +0100
Uiteraard ben ik als “Watderlijner”een pertinent tegenstande rvan “ hoog”bouw op het Eemplein. Ik
ondersteun van harte het idee de Oliemolen in ere te herstellen.
J.A. Zijlstra

Moerbessenberg 15
3769 DB Soesterberg
From: jw.vdheuvel@casema.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: noodklok
Date: Sun, 8 Mar 2015 14:33:58 +0100
Hierbij protesteer ik tegen de bouw van Hoogbouwappartementen bij Eemplein-Eemhaven en vind ik
de herbouw van
de oliemolen een goed idee.
Hans van den Heuvel, architectuurhistoricus
Date: Sun, 8 Mar 2015 19:29:50 +0100
Subject: Herbouw molen
From: gymnastiekmeisjes@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Beste Jan,
Ik juich het idee van herbouw van de oliemolen van harte toe. Herbouw van deze molen kan nu, er
komt nooit een kans meer.
Ik heb de plannen in het AD gelezen, de molen wordt een verrijking van de stad in het algemeen, een
toeristische trekpleister, zal een plaatselijke producten produceren enz.
Nu is er de gelegenheid om te bouwen, als er huizen komen is er geen weg meer terug.
Vriendelijke groeten,
Ineke Cupido.
From: elzeke@kpnmail.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: oliemolen aan de haven i.p v appartementen
Date: Sun, 8 Mar 2015 20:32:56 +0100
Hierbij betuigen wij onze steun aan het herbouwen van de oliemolen "de rijzende zon"aan de haven.
Het bewaren van cultureel erfgoed geeft een positief beeld aan Amersfoort, het geeft ons als
bewoners een gevoel van verbondenheid met al die Amersfoorters die ons voorgingen. Een rijtje
appartementen doet dat niet.
Succes met uw initiatief Herman en Elzeke Folmer-Volbeda
From: info@keistadadvocatuur.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: Rijzende Zon
Date: Sun, 8 Mar 2015 20:36:39 +0100
Ja, ik ben voorstander van herbouw van de oliemolen.
Met vriendelijke groet,
Bas Liefferink
Liefferink Advocatuur
Stadsring 53
3811 HN AMERSFOORT
Telefoon: (033) 463 12 50
Telefax: (033) 461 92 30
E-mail: info@keistadadvocatuur.nl

Website: www.keistadadvocatuur.nl
Date: Mon, 9 Mar 2015 09:02:38 +0100
Subject: Oliemolen
From: deballe98@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Beste Jan,
Hiermee betuig ik mijn ondersteuning en waardering voor jullie Oliemolen-initiatief. Terecht tonen
jjullie ook begrip voor de financiele problemen van de gemeente, maar dit zou eeuwig-zonde zijn van
dat prachtige haven-profiel.
Michiel van der Linden.
From: wgvdoorn@xs4all.nl
> Subject: Luid de noodklok
> Date: Mon, 9 Mar 2015 19:48:05 +0100
> To: JanHof45@hotmail.com
>
> Hierbij mijn adhesiebetuiging omtrent de plannen van de Eemhaven.
> Ben voor de molen en tegen nog meer hoogbouw.
>
> Groet Will van Doorn
> vrijwilliger Eemlijn
From: j.blommers@zonnet.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: eemhaven
Date: Mon, 9 Mar 2015 19:58:49 +0100
ik vind dat er geen leleijke appartementen moeten woren gebouwd, maar zaken die horen bij het
historisch karakter van de eemhaven

Met vriendelijke groeten,
Jacqueline Blommers, arts
Date: Tue, 10 Mar 2015 11:16:51 +0100
Subject: Luid de NOODKLOK
From: bettydevries42@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Goed initiatief
helemaal mee eens
Succes
Betty de Vries
From: postbus@miltenburghorst.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: molen
Date: Tue, 10 Mar 2015 11:47:54 +0100
Succes met de actie voor herbouw van de molen.
Met vriendelijke groet,
Theo Miltenburg
Muurhuizen 80
3811 EL Amersfoort

From: d.vander.veer@ziggo.nl
Subject: Luid de noodklok.
Date: Tue, 10 Mar 2015 14:11:14 +0100
CC: d.vander.veer@ziggo.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Dag Jan,
De krapte in de financiële middelen bij de gemeente is helaas een feit.
Om dit op te lossen door op deze plek te gaan bouwen lijkt mij geen goed plan.
Een oliemolen om de historie levend te houden, zou een aanwinst zijn voor het aanzien van
historisch Amersfoort.
Voor de bouw van appartementen moet vast nog wel wat grond beschikbaar zijn elders in de stad.
Met vriendelijke groet
D. van der Veer
Date: Tue, 10 Mar 2015 14:38:09 +0100
Subject: adhesie
From: dirkdwt2@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Beste Jan,
Hoogbouw aan de kade bij de Koppelpoort? Dat mag niet gebeuren!
Ik ondersteun daarom uw actie; liever de Oliemolen terug op die plek.
Vriendelijke groet,
Dirk de Wit.
From: lucie.henry@planet.nl
Date: Tue, 10 Mar 2015 16:01:08 +0100
Subject: Oliemolen
To: JanHof45@hotmail.com
Geachte Jan van ’t Hof,
Uw noodkreet gelezen in de Stad Amersfoort van 4 maart j.l. en zojuist de petitie ondertekend om te
voorkomen dat er een historische blunder gemaakt gaat worden over een historische plek in
Amersfoort. Op de tekeningen waarvan de petitie vergezeld was, is te zien dat dit gebied aan de Eem
volgeplempt gaat worden met appartementen voor de ‘happy few’. Het is tenslotte een kostbare
plek op een toplocatie, voor minder zal het dus niet zijn. Projectontwikkelaars en bouwers hebben
het liefst een lege plek die zij naar hartelust kunnen invullen. Hun naam is er voor altijd aan
verbonden, evenals die van de verantwoordelijke wethouder. Maar vol is vol en deze historische plek
is voor altijd verloren en is er een kans voorbij gegaan om nu eens echt iets bijzonders aan de stad na
te laten.
In datzelfde nummer van de Stad Amersfoort staat een noodkreet van een gewaardeerd
gemeenteraadslid, Koos Voogt. Daarin spreekt hij zijn zorg uit over de leegstand van kantoren aan de
van Asch van Wijckstraat. Dit is een verbindingsader vanaf het station Amersfoort naar de
binnenstad.

Hoe aantrekkelijk te maken zou deze zijn als hierin appartementen gevestigd zouden kunnen
worden, met op de begane grond winkeltjes en hogerop wonen. Wonen en werken heeft Koos Voogt
kennelijk ook voor ogen en zou met een beetje goede wil te verwezenlijken moeten zijn.
Laten onze wethouder, gemeenteraad en projectontwikkelaar zich er eens sterk voor maken en hier
iets bijzonders van maken om zo voor eeuwig hier hun naam aan te verbinden als geschenk aan de
stad. Hoe mooi zou dat zijn!
Ik hoop van ganser harte dat er nog eens goed over het onzalige plan zoals het er nu ligt, wordt
nagedacht. Het kan maar één keer voor altijd verknald worden en dat zou erg jammer zijn.
Met vriendelijke groet,
Henry Schotkamp (een betrokken Amersfoorter)
From: boswdane@xs4all.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: molen
Date: Tue, 10 Mar 2015 16:12:26 +0100
Beste Jan Hof,
Graag mijn steun voor de lijnzaadmolen.
Harm Dane,
F. v. Blankenheymstraat 36,
3817 AG Amersfoort.
Date: Tue, 10 Mar 2015 16:23:53 +0100
Subject: bebouwing Eemplein
From: gerrit.noordhuis@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Geachte heer Hof,
uw initiatief - herbouw van historische molen - heeft mijn sympathie.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Noordhuis
From: mail@tonblom.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: De Reizende Zon
Date: Tue, 10 Mar 2015 17:39:11 +0100
Beste Jan,
Een mooi initiatief om een poging te ondernemen om de oliemolen De Reizende Zon weer te doen
herrijzen.
Ik wens je hierbij veel succes toe en het zal geweldig zijn als het gaat lukken.
Met een hartelijke groet
Ton Blom
freelance medewerker AD-Amersfoortse Courant.
From: hans@salcom.nl
To: JanHof45@hotmail.com
CC: p.jonkman@kpnmail.nl
Subject: Oliemolen
Date: Wed, 11 Mar 2015 10:22:50 +0100
Jan,
Ik ken het initiatief en weet zelfs wie een van de bedenkers is geweest.

Nu ben ik zelf als gids van Gilde Amersfoort eindverantwoordelijk voor beklimmingen van de OLVtoren. Dat is een ander monument, maar kan ik op een of andere manier bijdragen.
In een andere hoedanigheid ben ik klokkenluider. Het gilde van de klokkenluiders kent veel
invloedrijke personen. Ook op die manier kan ik wellicht bijdrage.
Groet
J.K. (Hans) van Rossum
Coordinator OLV toren Gilde Amersfoort
Tollenslaan 10
3818 VG Amersfoort
Tel +31-(0)33-4630443
Mobiel +31-(0)6-38-820000
Skype jkvanrossum
From: croughsvdput@planet.nl
To: JanHof45@hotmail.com
Subject: luid de noodklok
Date: Wed, 11 Mar 2015 11:32:21 +0100
Ik ben ook tegen hoogbouw aan de Eemhaven. E Croughs
From: ubni.2000@planet.nl
> Subject: Molen naast het Eemplein.
> Date: Wed, 11 Mar 2015 13:05:34 +0100
> To: JanHof45@hotmail.com
>
> Beste Jan Hof,
>
> Ik steun het idee om te onderzoeken of het mogelijk is de Molen die tot 1940 langs de Eem stond
te herbouwen.
>
> Groet,
>
> Nico Scheerder.
Date: Wed, 11 Mar 2015 14:59:28 +0100
Subject: Fwd: FW: LUID DE NOODKLOK IN AMERSFOORT
From: nanne.adriaans@gmail.com
To: JanHof45@hotmail.com
Beste Jan,
Een mooi initiatief, ik steun het bij deze van harte!
Met vriendelijke groet,
Nanne Adriaans
Jakob Niewegpad 20
3812 GW Amersfoort
From: ank.adriaans@planet.nl
To: janhof45@hotmail.com
Subject: oliemolen
Date: Thu, 12 Mar 2015 09:12:48 +0100
Hierbij onze adhesiebetuiging voor uw voorstel.

Wij steunen uw plan om nabij het Eemplein en de Eemhaven geen appartementen te bouwen, maar
in plaats daarvan de uit 1765 daterende unieke oliemolen “De rijzende zon” weer te herbouwen.
Vriendelijke groet,
Ank Adriaans en
Piet Adriaans
Auteur : Han Gerlings (IP: 83.87.67.32 , 53574320.cm-6-8b.dynamic.ziggo.nl)
E-mail : hangerlings@casema.nl
URL : http://nvt
Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/83.87.67.32
Reactie:
Als actieve speler in toeristisch Amersfoort juich ik de Herrijzende Zon een luid welkom toe!
Dit lijkt mij een geweldige bijdrage aan een interessanter havenfront (vanaf het water), maar het
maakt de nog wat steriele bebouwing van het prachtige Eemplein een stuk acceptabeler. Er ontstaat
een eye-catcher, die de moeite van het bekijken waard is. De locatie komt vrijwel overeen met de
plek waar de Rijzende Zon eerder heeft gestaan. Ik weet niet of de lengterichting van de gebouwen
overeenkomt met de vroegere situatie, dat zou mooi zijn.
Tenslotte wordt het héél duidelijk waarom het spannende aangrenzende ontwikkelingsgebied 'Het
Oliemolen Kwartier' wordt genoemd. De stad wordt daardoor leesbaarder.
Het was misschien mooier geweest als wij eerder de visie hadden gehad om de Rijzende Zon te
behouden, maar dit is volgens mij nu wél de kans om iets authentiek-Amersfoorts nog net op tijd
'terug te halen'!
Ga eens kijken naar het Nautisch Kwartier in Huizen, de haven van 't Gooi! Zo mooi kan het worden.
En als het ondergebouw dan ook nog eens publieksfuncties krijgt, draagt dat ook nog beter (dan in
Huizen) bij aan de gezelligheid van het Eemplein/de Eemhaven.
Een stad die bouwt aan zijn toekomst, moet ook in economisch minder-gunstige tijden
toekomstgericht willen bouwen. Woonappartementen kunnen overal worden gebouwd, dat hoeft
niet net op deze plek! Bouwlocaties genoeg, voorlopig nog in Amersfoort.
Han Gerlings, Amersfoort
Van: Jan Willem Slagt [mailto:jwslagt@gmail.com]
Verzonden: maandag 2 maart 2015 12:23
Aan: contact@olymolen.nl
Onderwerp: Windhond
Hi Laurens (neem ik aan),
Ik vind het wel een mooi project, de olymolen, maar geen idee of ik kan bijdragen :-)
Ik had je eerder al via Facebook gewezen op de windhond in Soest, had je dat gelezen?
http://www.windhond.nl/
Zij zijn er in geslaagd om de herbouw voor elkaar te krijgen. De locatie in Soest was waarschijnlijk iets
makkelijker, er was geen dreigende hoogbouw op komst.
gr Jan Willem
Auteur : R van Beek (IP: 77.169.15.155 , ip4da90f9b.direct-adsl.nl) E-mail : vanbeek@arnicum.nl
URL : http://olymolen@nl
Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/77.169.15.155
Reactie:
In deze tijd van duurzaam investeren met het oog op de toekomst.
Is het bouwen van de Olymolen de enige juiste oplossing die er is.
Dit zou een winwin situatie zijn voor oud Amersfoort en het prestigieuze Eemplein.
Hallo Laurens,

Heel veel dank voor je uitnodiging. Helaas, ja, dit is te kort dag, ik heb al een afspraak staan.
Maar ik blijf graag op de hoogte van je plannen en als je op tijd uitnodigt (ik ben bezig met Johan van
Oldenbarnevelt en met het Literair Diner) kan ik wellicht aanwezig zijn.
Je weet, mijn grootvader was molenaar, mijn moeder was molenaarsdochter.
Ik zou het ongelofelijk leuk en zinvol vinden als Amersfoort weer een molen zou krijgen.
Met hartelijke groet,
Guido
Hi Laurens,
Kunnen wij lid worden van Stichting Vrienden van de Oliemolen?
Bedankt,
Dico Kuiper
Buitengewoon Raadslid
PvdA Amersfoort
www.DicoKuiper.nl
06 2442 1722
Van: Ep de Ruiter [mailto:ep.deruiter@gmail.com]
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 19:07
Aan: Info Flehite
Onderwerp: Re: FW: Aquarel, Ep de Ruiter
Hallo Laurens,
Wat een mooi project, natuurlijk krijg je de foto.
Ik hoop niet dat je de foto op groot formaat wil gebruiken,deze is namelijk niet zo groot en een jpg.
Wil je een groot formaat hebben dan moet ik de prent nog een keer fotograferen.
Goed ik hoor het wel.
Met vriendelijke groet,
Ep de Ruiter.
Janny Plugge-stahli Ik hoop echt dat het doorgaat , hoe geweldig zou dit zijn voor het eemplein en
amersfoort ! Maar helaas denk ik diep in mijn hart dat het toch appartementen gaan worden, het
draait toch alleen maar om geld
Vind ik leuk · Beantwoorden · 15 maart om 9:52
Christina Kremer, Guido de Wijs heeft gelijk. Als Amersfoort een zijn smoel wil laten zien, moeten dit
soort initiatieven worden toegejuicht. En er is niets mis met een middenweg. Er is altijd meer
mogelijk dan mensen in de eerste instantie denken. En Guido de Wijs, je bent de Schipbreuk
vergeten te vermelden Ook een prachtig initiatief!
Peter Westerling Wat zou het mooi zijn als deze molen weer terug komt!
Willem Bannink Whow dat ziet er mooi uit zou wel gaaf zijn als dat geraliseerd kan worden
Peter Westerling Ik mag hopen dat het in het voordeel uitvalt van de bouw van de molen!
Voor mij was deze hoogbouw hoofdreden om niet te huren op het eemplein, geen/beperkt zicht op
de haven.
Maar wat me met name opviel is het hippe buurtje dat aan de kade van de Eem ontstaan is. Een
terrasje, een kindercrèche, wat moderne kantoren etc. Erg leuk.
Ik begrip nu wel waarom je de oliemolen ter plaatse wilt bouwen. Dat geeft een dynamische sfeer die
daar prima past.

Met hartelijke groet,
Paul Groen
Geachte initiatiefnemers,
Als oud- wethouder van de gemeente Amersfoort ben ik aangenaam verrast door uw initiatief. Tot
2010 was ik als wethouder Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor het Masterplan Eemplein.
Sindsdien volg ik de realisatie van het Eemplein en omgeving actief. Graag treed ik met u in gesprek
over de verdere uitwerking van uw initiatief, waarvoor ik ook een aantal suggestie heb.
Wilt u voor een oriënterend gesprek contact met mij opnemen?
Ik wacht uw bericht met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Mr. R(uud) Luchtenveld
”Ik woon en werk al 8 jaar in het OMK en hoor en zie het groeiend enthousiasme van de
Amersfoorters over dit nieuwe stukje Amersfoort. Juist de kleinschaligheid van de activiteiten spreekt
de mensen aan. Meer grootschalige stadsontwikkeling met grote volumes en hoogte zoals de HU is
niet gewenst. Het versterken van dat wat er nu is met nieuwe publieksgerichte activiteiten zal het
OMK verder laten bruisen.
Historisch besef verstevigt de identiteit van onze stadbewoners. We willen nog trotser zijn op onze
stad, een stad met veel zichtbare geschiedenis. Dit kunnen we versterken door bijvoorbeeld de
herbouw van de Olymolen, refereren met straatnamen naar de tabaksschuren en de laken industrie.
Matthias Withoos schilderde op het OMK zijn beroemde stadsgezicht.
Uit toeristisch oogpunt zal een werkende Olymolen, toegankelijke ateliers met maakondernemers,
horeca (ZadE) succesvoller blijken dan nog meer kantoren, winkels en woningen. Toerisme is een
duurzame onuitputtelijke bron van inkomen. Het toerisme in Amersfoort ontwikkelt zich goed, laat we
onze stad versterken met een gebied waar men uit den lande speciaal voor naar toe komt! De
identiteit gebaseerd op haar geschiedenis”

