Verslag bijeenkomst BBN 23 januari 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Henk Ham, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Henk van Es, Johan
Riemersma, Tineke Dooyewaard, Hans Wels (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Agnes Witte, Fijko Gerritsen, Godfried Reuser, Hans Gerritse.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen. Er zijn verder geen mededelingen.
Verslag 12 december 2017: geen opmerkingen, naar aanleiding van het verslag het volgende:
• Werkgroep groen: de reacties, die via de bibliotheek geplaatst hebben, moeten nog
doorgenomen worden.
• Stadsherstel: binnenkort zou een besluit over de gebouwen in de Amersfoortse portefeuille
van Stadsherstel genomen worden.
• Buurtbudget: werkgroep Goeie Buren wil graag iemand in de buurtbudgetcommissie hebben
en dat kan.
• Bijeenkomst vervoer: op 25 januari is weer een bijeenkomst, Johan gaat en wellicht Godfried
ook.
Rondje werkgroepen:
• Groen: aan het plan voor de upgrade van het plantsoen wordt gewerkt. In het volgende BBN
Nieuws meer nieuws. Tineke zoekt iemand om samen de ‘Groene dag’ te organiseren.
Wellicht iemand van het ‘Groene huis’ en kan mogelijk onderdeel van de week van de
duurzaamheid zijn.
• Buurtbudget: loopt, aanvragen beginnen binnen te komen.
• Duurzaam wonen binnenstad: geen nieuws.
• Communicatie: BBN Nieuws 124 is uit, er wordt nog een bezorger voor 140 adressen rond
‘De Kamp’ gezocht.
• Goeie buren: Tineke heeft een baantje via Goeie Buren gevonden, wandelen met iemand.
Nieuwjaarsreceptie is geweest met rond de 50 personen. Leuke plannen, zoals excursies met
binnenstadsbewoners. Is er behoefte aan een ruimte voor ontmoeting? Er zijn al verschillende groepen in cafés. Agenderen voor volgende BBN bijeenkomst.
• Openbare ruimte: Johan vraagt hoe het staat met de plannen voor de Kamp. Iets voor het
BBN Nieuws? Johan neemt contact op met Norbert van Zwetselaar.
• Nieuwe bewoners: geen nieuws.
BuurtBestuurt: Hans geeft informatie over de bijeenkomst van 10 januari van BuurtBestuurt. Rondje
informatie over de 3 wijken gedaan. Op vrijdag 19 januari is de Koppel/Kruiskampsafari per fiets
geweest, in het voorjaar organiseert Hans een safari in de binnenstad. Tim Klinkhamer, buurtsportcoach van de SRO, probeert de wijken in beweging te krijgen. Men probeert de oude mannetjes
van hun bank voor de Hoogvliet tot een gesprek te verleiden met taart en koffie, om na te gaan wat
ze precies aan voorziening wensen. Voor de eerste subsidieronde 2018 zijn 5 wijkaanvragen
aangemeld met een totale subsidieaanvraag van bijna 46.000 euro. Hans gaat op 29 januari naar de
bijeenkomst met toelichting eerste ronde wijkaanvragen. Jolande Koelewijn, buurtnetwerker
Indebuurt033, wordt voor de volgende BBN bijeenkomst uitgenodigd. Daarna bekijken in welke
frequentie zij onze bijeenkomsten kan/wil bijwonen.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Jan: er wordt ruimte gezocht voor de demontage van de kerstversiering. Wie wat weet kan
Jan mailen.
• Jenna: doen wij iets met de debatten? Wat doen wij met ‘Smart city’?

Vergaderingen 2018: 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

