
Verslag bijeenkomst BBN 16 april 2019, 20.00 uur voor de “Rooie Cent” 

 

Aanwezig: Henk Ham, Jenna Vermaat, Jan Bronius, Johan Riemersma (verslag).  

 

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

Hans Wels wordt node gemist. 

 

 

Rondje werkgroepen:  

• Groen: is versterkt met nieuw lid. Heeft input geleverd voor actie Steenbreek, mogelijke 

plaatsen (rondwandeling) en voorkeur voor plantensoorten. Zijn reeds 34 aanvragen binnen. 

• Buurtbudget: Geslaagde uitreiking buurtbudget cheques bij Downey’s  

Maandag 8 april. Veel terugkerende aanvragen, zoals voor het smartlappenfestival en van 

Stichting Gerbera (Koningsdag op de Bloemendalsestraat), veel groen en het onderhouden 

ervan en veel ontmoeten. Zoals van de BBNwerkgroep Goeie Buren voor bijeenkomsten om 

burenhulp te stimuleren. Bijzonder was de cheque voor Galerie De Ploegh. Mede na 

aandringen van buurtbewoners is het beeld van Rob Schreefel: “Wachter” door de gemeente 

aangekocht en blijft het dus in de Coninckstraat staan. Met onder meer het buurtbudget kan 

hier nu ook een zitelement annex speeltuig in stijl worden toegevoegd. De BBN werkgroep 

Duurzame binnenstad kreeg geld voor het oprichten van een coöperatie voor het realiseren 

van zonnedaken buiten het beschermde stadsgezicht. Zie BBNnieuws132. 

Henk Ham is met de andere wijkteams in overleg om de administratieve kosten te verlagen, 

door de administratie meer door 033indebuurt te laten doen. 

Duurzaam wonen: Postcoderoos is nog in overleg. Cooperatie in oprichting 

• Communicatie: BBN Nieuws 132 gaat verspreid worden.  

• Openbare ruimte: de Hof gaat weer aandacht krijgen van de gemeente. Jan Bronius neemt 

deel aan goed verlopend overleg. Meer groen mogelijk. 

Taxistandplaats in het weekend is een punt van zorg. 

• Nieuwe bewoners: nog geen datum nieuwe bijeenkomst bekend. 

 

 

 

Autoluwe binnenstad: 18 april inloop Stadhuis 17.00-20.30. Werkgroep openbare ruimte gaat 

erheen. In de binnenstad wordt wel druk gesproken over nadelen zoals niet meer mogen inrijden 

voor bezoek, mantelzorgers, besteldiensten enz.  

 

 

 

WVTTK: 

• Jenna Vermaat: nadenken over andere insteek van BBN. Amersfoort-Zuid heeft een 

wijkmagazine 4x per jaar maar ook meer buurtdialogen en wijkfeesten. 

 

Vergaderingen 2019:  21 mei, 18 juni, 16 juli, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december. 

 


