Verslag bijeenkomst BBN 14 november 2017, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Henk Ham, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Henk van Es, Hans
Gerritse, Johan Riemersma, Fijko Gerritsen, Godfried Reuser, Hans Wels (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Jan Bosman (nieuw, kan deze keer nog niet), Tineke Dooyewaard, Agnes
Witte.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen:
• Jan: Gebouwen in de Amersfoortse portefeuille van Stadsherstel gaan mogelijk naar een
combinatie van ‘Amersfoortse’ organisaties.
Verslag 17 oktober 2017: aantal kleine voorstellen binnengekomen voor het wijkplan. Nog geen
bijeenkomst geweest (wordt ergens in januari 2018). Zodra agenda binnen is ook op onze agenda
plaatsen.
Rondje werkgroepen:
• Groen: iemand wilde zich aansluiten bij de werkgroep, maar bleek het nergens mee eens te
zijn en heeft ook een nare notitie geschreven. De werkgroep heeft vervolgens besloten om
afscheid van hem te nemen. Johan gaat post-its in de bibliotheek ophangen met de vraag
‘Kom je wel eens in het plantsoen’ als trigger.
• Buurtbudget: in december bijeenkomst in verband met voorbereiding buurtbudget 2018.
• Duurzaam wonen binnenstad: wegens vakantie niet veel gedaan. Inventarisatie van daken
(kantoren) binnenstad gemaakt. Restaurant Madonna in de Krommestraat is open, wel hoge
afvoer geplaatst.
• Communicatie: nieuw redactielid heeft zich gemeld. Voorlopige planning 2018 wordt
meegestuurd met dit verslag in verband met de datums van de kopijsluiting.
• Goeie buren: vrijdagbijeenkomst is meer een ontmoeting geworden. Iemand wil iets
vertellen over een digitale munt Ziny(?). Afgesproken is dat eerst een e-mail naar Marike
wordt gestuurd met wat precies de bedoeling is.
• Openbare ruimte: Rob Blauw wordt lid van de werkgroep. Als voorbeeld hoe het beter kan
wordt van de Haversteeg een oud-nieuw voorbeeld gemaakt waarbij de verrommeling weggefotoshopt wordt. Komt stukje over in het BBN Nieuws. Niet alle bewoners uit de buurt, de
taxichauffeurs en de klanten zijn uitgenodigd voor de avond over de taxistandplaatsverplaatsing naar het Stadhuisplein.
• Nieuwe bewoners: wordt voortaan 3X per jaar georganiseerd.
Gesprek met Sonja Pouw: Marike, Jenna en Henk van Es hebben een gesprek met haar gehad. Zij is
een collega van Steven Wierckx en is gebiedsmanager. Het BBN is aan haar voorgesteld.
• Sonja Pouw wil actief bezig zijn in de binnenstad.
• Wil reageren op klachten en signalen uit de binnenstad.
• Zit in kernteam met politie en toezichthouders.
• BBN wil graag betrokken zijn, gevraagd en ongevraagd, is dat mogelijk?
• Zij gaat onze facebookpagina volgen, Marike komt in mailronde.
Plaats bijeenkomsten BBN: wij vergaderen op de dinsdagavonden dat er geen raadsavonden zijn om
daar ook bij aanwezig te kunnen zijn. Het is voorlopig praktischer om in de Rooie Cent te blijven en
niet terug te gaan naar het gemeentehuis.
Rondvraag en mededelingen:
• Hans Wels: wellicht niet aanwezig bij de volgende BBN bijeenkomst.
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Godfried: de buurt heeft een aanvaring gehad met bouwer Schipper Bos vanwege
warmtepomp op dak nieuwbouw waar geen vergunning voor aangevraagd is. Deze moet er
nu af, dwangsom als dat niet voor 6 december gebeurd is. De appartementen worden
verhuurd en niet verkocht zoals eerst de bedoeling was. Huren tussen 1250 en 1900 per
maand. Wordt wel mooi.
Johan: in gebouw Amersfoortse Verzekeringen komen 250 appartementen, ontheffing
wegens overschrijding geluidsniveau. Ook voormalig gebouw Amersfoortse Courant wordt
eventueel verbouwd tot appartementsgebouw, net als het voormalige GGD-gebouw.
Henk: hoe staat het met de verbouwing pand hoek Teut/Coninckstraat? Het is nog onbekend
wat met de benedenverdieping gaat gebeuren. Daarboven komen appartementen waar nog
steeds aan verbouwd wordt.
Marike: vergeet de herfstborrel van 19 november niet!

Volgende vergaderingen: 12 december. Reserveringen voor 2018 zijn inmiddels aangevraagd bij de
Rooie Cent, op dinsdagavonden dat er geen raadsvergaderingen zijn volgens het
vergaderschema van de gemeenteraad in 2018.

