
BBN-bijeenkomst 21 mei 2019 

Aanwezig: Henk vE, Fijko, Jan en Jenna 

Agenda: 

– Nieuwsbrief 132, mei 2019 

– Werkgroep Groen 

– Werkgroep Openbare Ruimte 

– Opmerkingen 

Nieuwsbrief 

Zoals gewend ziet de nieuwsbrief er goed verzorgd uit. De inhoud riep wat vragen op. De afspraak 
betreffende dit nummer (betaald vanuit het buurtbudget) was dat de pagina 1 aan het buurtbudget 
gewijd zou zijn. Dit is een halve pagina op 3 geworden. Het was meer relevant en nuttig (ivm 
noodzakelijke verjonging BBN) geweest als de twee nieuwe leden van de wg Buurtbudget met foto 
voorgesteld waren op pagina 1 en de herdenking van 20 jaar BBN op pagina 2. Bij deze wg had dan 
ook Hans grote inzet genoemd kunnen worden. Jammer dat een zeer actueel onderwerp, het 
taxibeleid, niet duidelijk werd doordat bijbehorend kaartje niet leesbaar was. 

Toegevoegde opmerking Hans Wels: de afspraak was dat de aankondiging van het buurtbudget 2019 
op pagina 1 van het BBN Nieuws 130 kwam te staan (dat was  ook zo) en deze is vanuit het 
organisatiebudget voor het buurtbudget betaald. De andere twee gedrukte nummers worden uit het 
buurtbudget zelf betaald. Wat in BBN Nieuws 132 staat is regulier nieuws van de werkgroep en hoort 
gewoon op pagina 3. 

We hebben gepuzzeld bij de kopfoto van de muurschilderingen en gaan zeker kijken naar de 
muurschildering/collage in de Brouwerstunnel (die leidt naar het Casper van Wittelplein). 

Openbare Ruimte 

Een grote groep binnenstadbewoners daagt de gemeente voor de rechter: onderwerp het taxibeleid. 
Wie aanwezig wil zijn kan op 19 juni, 11.00 uur bij de rechtbank in Utrecht de uitspraak bijwonen. 

Werkgroep Groen 

Op 20 mei vond het Zwerfafval-congres in de Flint plaats. Doel: inspiratie opdoen en verbinding 
maken tussen groepen onderling en de gemeente Amersfoort. Wethouder Kraanen aanwezig. 

Op 25 mei vinden 2 groene evenementen plaats: 

1. de actie Steenbreek heeft 75 nieuwe/vernieuwde geveltuinen opgeleverd in de Binnenstad, die 
worden gevuld op deze dag. Het Mooiersplein is het centrale punt van waaruit e.e.a. Gebeurt. Er zijn 
vaklui en vrijwilligers bezig. Allerlei groene attenties en lekkers door de winkels rondom. Op dit plein 
is nu ook een echte duurzame winkel heopend. 

2. de Boldershof is vernieuwd en vergroend. Om 14.30 wordt het nu groene plein 
(+natuurspeelplaats) geopend door wethouder Kraanen. De hele renovatie heeft lang geduurd, maar 
met een prachtig resultaat. 

Opmerkingen 



 Visie mbt de inhoud van de Nieuwsbrief. 

 Samenwerking informatie/PR tussen BBN, GB, en Buurtkamer Binnenstad 


