Verslag bijeenkomst BBN 12 december 2017, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Henk Ham, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Henk van Es, Johan
Riemersma, Agnes Witte, Hans Wels (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Jan Bosman, Fijko Gerritsen, Tineke Dooyewaard, Godfried Reuser, Hans
Gerritse.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen:
• Jan: voor de gebouwen in de Amersfoortse portefeuille van Stadsherstel zijn nog 3 partijen in
de race, de in het vorige verslag genoemde combinatie heeft het laagste bod gedaan.
• Jenna: wie is onze wijkwethouder? Antwoord: Willem-Jan Stegeman.
Verslag 14 november 2017: geen opmerkingen, het vergaderrooster voor 2018 is inmiddels
rondgestuurd.
Rondje werkgroepen:
• Groen: Jenna en Johan: via de bíbliotheek de vraag ‘Wat moet er met het plantsoen
gebeuren?’ gesteld. Binnen een week 60 reacties, denk aan meer activiteiten en meer
gebruiksmogelijkheden. Agnes vertelt dat achter in de Isselt velden en grasland ontwikkeld
worden tot bloemrijke weiden. In januari gaat de gemeente daar kijken, wellicht zou dit ook
(deels) voor de plantsoenen kunnen.
• Buurtbudget: thema in 2018 is ‘B(l)oeiende binnenstad’. Aanvragen moeten voor 12 maart
binnen zijn, op 19 maart vindt de beoordeling plaats en op 9 april is de uitreiking in
Downey’s.
• Duurzaam wonen binnenstad: gesprek met Peter Veeling (redactielid) gehad, hij gaat mee
doen in deze werkgroep.
• Communicatie: kopij BBN Nieuws januari 2018 moet voor 18 december 2017 binnen zijn.
Hopelijk is stukje over de stegen op tijd.
• Goeie buren: loopt nog steeds, veel matches zijn onofficieel. De bijeenkomsten lijken steeds
meer een ontmoetingstafel te worden. Over een soort WhatsApp-groep wordt nagedacht.
• Openbare ruimte: geen nieuws.
• Nieuwe bewoners: geen nieuws.
PEB (platform economie binnenstad):
• Is een adviesorgaan voor de gemeenteraad. De VEB, OBA, DAK, KHN, BBN, winkeliers
Eemplein en namens de gemeente een wethouder en een ambtenaar vormen dit platform.
• De gemeente neemt vaak de adviezen niet over. Ook het te laat informeren is vaak oorzaak
van onenigheid.
• De rol van het BBN wordt gebaseerd op de functiebeschrijving BNN uit 2014. De bewoners
van de binnenstad zijn ook belangrijk.
• Voordelen voor het BBN: het boekje over de Groene Magneet is nog steeds actueel. We
hebben ook subsidie van het PEB gehad voor ons vluchtelingenproject ‘Van binnen moet ik
huilen’. De discussie over het Stadshart komt in december terug, begin 2018 wordt een
besluit genomen over de uitvoering. Dit plan is nog steeds redelijk vaag, maar punten van het
BBN zitten in de Visie Stadshart. De bewegwijzering wordt al uitgevoerd, over logistiek,
verlichtingsplan en verkeer wordt ook nagedacht. Meewerken aan punten betekent ook
invloed uitoefenen.
• Gastvrij wifi wordt gecontinueerd, maar gaat wellicht t.z.t. vervallen.
• Godfried is vervanger als Johan niet kan.

•

Heikel punt is de mogelijke splitsing van het PEB in 3 onderliggende delen: stationsbuurt,
Eemplein en binnenstad. Dit is een voorstel van de gemeente, is volgens Johan onevenwichtig. Afwachten hoe dit plan zich gaat ontwikkelen.

Bijeenkomsten vervoer:
• Johan, Jan en Marieke zijn al naar een bijeenkomst geweest, Godfried gaat op 12 december
2017.
• Voor de binnenstad: waar zijn kansen, problemen, veiligheid, dromen en leefbaarheid. Taak
BBN: vanuit bewonersperspectief naar deze punten kijken, denk aan parkeren door fietsers
(Leuven), schone stad, schone lucht, groen, dynamische binnenstad. Auto is te gast, duurzaam, elektrisch.
• Nog 2 avonden volgen. Wat komt er daarna uit voor de gebruikers van de binnenstad, ook
toeristen zijn gevraagd.
Vrienden van de Kamp: werkbezoek wethouders is langs geweest op de Kamp. Ook het Pothkwartier
verandert. Verslag volgt.
Boldershof: fasering aanpak is bekend, de speelplek gaat halverwege januari weg, maar er komt wel
iets anders voor de kinderen in de plaats (natuur speeltuin). Archeologische vondsten kunnen
vertraging opleveren.
Nieuwtjes uit de buurt:
• Marieke: er komt een gesprek met de burgemeester over de drugsproblematiek op de Kamp.
• Jenna: onderzoek bij de gemeente rond de ‘Groene Magneet’ uit de oude doos gevonden,
helaas allerlei negatief commentaar van allerlei gemeentelijke afdelingen op deze plannen.
• Agnes: vindt dat er meer verbinding tussen de mensen in de wijk zou moeten komen, we
hebben helaas geen buurthuis meer, zou iets als een mobiel café (als in Kruiskamp) te
realiseren zijn?
• Johan: Hudson Bay verbouwt het voormalige V&D pand. De vorige oliebollentent heeft zijn
vergunning laten verlopen, nu andere uitbater op die plaats aan de Stadsring.
• Jan: er zouden wel 7 pleinen in de binnenstad moeten zijn, welke zijn dat dan wel?
Rondvraag:
• Agnes: heeft iemand foto’s van de sneeuwpoppen in de Muurhuizen gemaakt? Nee.
• Johan: wijkbeheerteams gemeente Soest zijn opgeheven. Hebben de wijkbeheerteams hun
langste tijd gehad?
• Henk: hoe staat het met de auto’s/parkeren op het Havik? Is nog niets mee gedaan.
Huiswerkopdracht: wie zit er namens het BBN in welke overleggen? Dit kan dan in de adressenlijst
worden opgenomen.
Volgende vergaderingen: 23 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei, 19 juni en 17 juli.

