
Verslag bijeenkomst BBN 15 januari 2019, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 

 

Aanwezig: Hans Wels (voorzitter en verslag), Henk Ham, Jenna Vermaat, Jan Bronius, Tineke 

Dooyewaard.  

 

Afwezig: Marike de Boer, Johan Riemersma, Henk van Es, Agnes Witte, Fijko Gerritsen. 

 

Opening bijeenkomst door voorzitter. Geen mededelingen. De wijkkaart wordt op verzoek van 

Jenna Vermaat aan de agenda toegevoegd. 

 

Verslag 20 november: geen opmerkingen. 

 

Rondje werkgroepen:  

• Groen: zoeken nog mensen, willen contact met andere organisaties. Men mist nog een stukje 

in het BBN Nieuws over het plantsoen, wellicht iets voor Johan Riemersma? Men denkt er 

ook over om via een journalist een stukje in de pers te laten schrijven om wat meer ‘dwang’ 

richting gemeentebestuur uit te oefenen. 

• Buurtbudget: In het BBN Nieuws 130 start de campagne rond het buurtbudget 2019.  

• Duurzaam wonen: geen nieuws, scenario’s energiebesparing op agenda volgende BBN 

bijeenkomst. 

• Communicatie: BBN Nieuws 130 gaat verspreid worden.  

• Goeie buren: nieuwjaarsreceptie bij de Instee geweest, 40-50 mensen. In februari komt men 

weer bij elkaar, waarbij het wel of niet doorgaan van de bijeenkomsten op de vrijdagmorgen 

één van de onderwerpen is of op een ander moment bijeenkomen in de binnenhuiskamer 

van het Seminarie. 

• Openbare ruimte: de Hof gaat weer aandacht krijgen van de gemeente. Jenna Vermaat 

vertelt over het Zincafé in Leusden. Daar was een bijeenkomst over de ethische dilemma’s 

van de digitaliserende stad door Jan Willem Wenselink van de Future City Foundation in 

Amersfoort. Iets voor de thematafel? Op 23 januari is een stadswandeling vanaf het Stad- 

huisplein (niet voor burgers) over het thema ‘Hoe ga je om met de openbare ruimte’.  

• Nieuwe bewoners: nog geen datum nieuwe bijeenkomst bekent. 

 

Thematafel: eventueel iets doen met onderwerp wat bij ‘Openbare ruimte’ genoemd is of over de 

ecologische voetprint. 

 

Wie in welk overleg: voorstel is dat een ieder dat per e-mail aan Marieke de Boer stuurt. 

 

Autoluwe binnenstad: zie de bij de agenda verstuurde informatie.  

 

Richting BBN Nieuws: wordt doorgeschoven naar volgende BBN bijeenkomst omdat maar weinig 

mensen aanwezig zijn. 

 

Energie besparing: ook naar agenda volgende BBN bijeenkomst. 

 

Wijkkaart: Jenna Vermaat heeft gesprek met Jolande Koelewijn gehad. Onze wijkkaart is inclusief het 

stadshart t/m de Nieuwe Stad. Men wil ook dat de Kleine en de Grote Koppel er bij betrokken 

worden, het voormalige Prodent juist weer niet. Jenna wil graag een projectgroepje om e.e.a. te 

realiseren. Wie mee wil doen: bij Jenna melden. Verder wordt een ieder gevraagd om een aantal 

concrete punten voor de wijkkaart aan Jenna door te geven, vallend onder zaken als kinderopvang, 

scholen (basis, middelbaar, BSO), kerken, sport, speeltuinen, zorg en welzijn, in de buurt, 

bejaardenhuizen. Voor volgende bijeenkomst doorgeven, liefst zo spoedig mogelijk. 



 

Nieuwtjes uit de buurt: 

• Tineke Dooyewaard: Agnes Witte had een compostbak overgenomen, wordt helaas door de 

buurt als vuilnisbak gebruikt. Is nu meer afgesloten. 

 

Rondvraag: 

• Jenna Vermaat: bij duurzaam033 aanmelden als je een project op dat gebied hebt. 

 

Vergaderingen 2019: 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli, 17 september, 15 

oktober, 19 november, 17 december. 

 


