Verslag bijeenkomst BBN 20 februari 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Godfried Reuser, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Henk van Es,
Johan Riemersma, Tineke Dooyewaard, Hans Wels (verslag).
Afwezig: Agnes Witte, Fijko Gerritsen, Henk Ham, Hans Gerritse.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen. Mededeling: Morelissen Audio verhuist
naar de Weverssingel.
Verslag 23 januari 2018: geen opmerkingen, naar aanleiding van het verslag het volgende:
• Bezorging BBN Nieuws: nog geen bezorger voor omgeving Kamp gevonden, wordt verdeeld
over 3 bezorgers, Johan maakt een voorstel.
• Kamp: aan de plannen voor de Kamp wordt gewerkt, in het volgende BBN Nieuws komt een
stukje over deze plannen.
• Stadsherstel: nog geen besluit genomen over de verkoop van de panden van Stadsherstel.
Wij blijven het volgen, misschien kan Rob Blauw ons hierover informeren. Volgende BBN
bijeenkomst wellicht meer nieuws over dit punt.
Rondje werkgroepen:
• Groen: Tineke is bij een bijeenkomst rond de week van de duurzaamheid geweest. Ze denkt
nog steeds om ergens in een pand in de binnenstad in deze week een ‘groene dag’ te organiseren. Eventueel dit plan gericht droppen, werkgroep groen gaat hierover nadenken. In het
volgende BBN Nieuws komt een enquête over de inrichting van het plantsoen. Operatie
‘Steenbreek’: verstening binnenstad tegen gaan. Zwerfafval: Jenna had moeite om het verzamelde zwerfafval opgehaald te krijgen. De Rova en de gemeente werkten in eerste instantie
niet mee, maar uiteindelijk heeft de Rova de zakken met het zwerfafval opgehaald.
• Buurtbudget: loopt, 10 aanvragen binnen, totale aanvraag 8500 euro. Aanvragen moeten
voor 12 maart, maar uiterlijk 19 maart, binnen zijn. Hans heeft een netwerkbijeenkomst
bijgewoond. Doel was om de buurtbudgetteams en de mensen die zich namens InDeBuurt
met de subsidies bezig houden meer met elkaar samen te laten werken.
• Duurzaam wonen binnenstad: Godfried geeft aan dat men op zoek is naar platte daken om
zonnepanelen te plaatsen. Gaat moeilijk, is ingewikkeld. Bij sommige panden kan dit pas als
bij groot onderhoud van de daken. Eventueel samenwerken via een coöperatie of een
commerciële club. De werkgroep heeft een aantal nieuwe leden gekregen. Godfried is ook bij
een bijeenkomst van Milieudefensie geweest. Was meer een verkiezing welke partij het
‘groenste’ verkiezingsprogramma heeft. Op 8 maart lijsttrekkersdebat in de Johanneskerk.
• Communicatie: aan BBN Nieuws 125 wordt gewerkt. Volgend jaar maart is het 20 jaar
geleden dat het eerste nummer uit kwam. Johan stuurt een scan van de voorpagina van dat
eerste nummer naar Hans.
• Goeie buren: bij de werkgroep is weinig behoefte om op zoek te gaan naar een plek voor de
ontmoeting tussen binnenstadbewoners, anders dan de huidige bijeenkomsten in de Lieve
Vrouw.
• Openbare ruimte: op de bijeenkomst over het openbaar vervoer is men in groepjes met
stellingen aan de slag geweest met zaken als veel/weinig impact, heel duur/kost weinig.
Verslag komt nog. Veel ambtenaren/raadsleden, weinig anderen. Deze bijeenkomst zou
voorsorteren op de nieuwe coalitie zijn. Discussie over hoogbouw rond de binnenstad (denk
aan de hoogbouw op het voormalige Boeddha-terrein) moet gevoerd worden voor de
hoogbouw er staat, anders ben je te laat. Visie over hoogbouw dient ontwikkeld te worden.
Conclusie nu: Amersfoort maakt er een rotzooi van, volgens het bestemmingsplan kan een
dergelijke hoogbouw op die plek niet. De werkgroep gaat verder werken aan dit punt.

•

Nieuwe bewoners: geen nieuws.

In de buurt: buurtnetwerker Jolande Koelewijn is uitgenodigd, maar is niet aanwezig. Dit agendapunt
vervalt. Hans vraagt haar voor een volgende bijeenkomst.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Marieke: de gebiedsmanager komt langs op de Kamp vanwege de drugsoverlast. Men denkt
na over de invulling over het gebied rond de ‘Stier’.
• Tineke: wat doet EVA eigenlijk (lokaal tv-kanaal)?
• Johan: bruggetje over de singel bij Flehite is weg vanwege de slechte conditie. Het is de vraag
of het nog terug komt. Het ‘geldloket’ aan de Nieuweweg gaat verhuizen naar de van
Persijnstraat.
• Henk: op de Boldershof wordt hard aan de herinrichting gewerkt.
• Godfried: de nieuwbouw aan de Valkestraat is bijna klaar. Buurt maakt bezwaar tegen de
warmtepompen. Bijeenkomst met wethouder geweest. Men gaat eventueel naar de
kantonrechter, een voorlopige voorziening is aangevraagd.
Vergaderingen 2018: 20 maart, 17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 okto-ber, 20
november en 18 december.
Agenda punt volgende BBN bijeenkomst: thematafel door BBN georganiseerd.

