
Verslag bijeenkomst BBN 18 juni 2019, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Jenna Vermaat (vz), Henk van Es, Jan Bronius, Feiko Gerritsen, Johan Riemersma (verslag).  
 
Afwezig: Marike de Boer, Henk Ham (met kennisgeving), Agnes Witte, Tineke Dooijewaard. 
 
1.Hoe is het met de gezondheid van Hans ? Gedurende zijn afwezigheid: wie behandelt post 
aan het BBN en wie verzorgt de website en het emailbestand t.b.v. verspreiding van de 
digitale BBN-nieuwsbrief nr. 133 Hans schrijft: 
“Om maar even op punt 1 van de agenda te reageren: ben nu bijna 14 dagen thuis na de operatie in 
het UMC waarbij o.a. mijn blaas verwijderd is. Moet nu thuis aansterken. E-mail en post voor het 
BBN komen bij mij binnen en zal ik waar nodig doorsturen. Ook vanaf nu zal ik de website weer gaan 
bijwerken, net als de facebookpagina. Ook het volgende digitale BBN-nieuws zal ik na het verschijnen 
op de website plaatsen en versturen. Met andere woorden: ik probeer weer een beetje op gang te 
komen. Ik wens jullie een goede vergadering toe! Met groet, Hans. “ 

 
2.Vanwege drukke werkzaamheden Marike tot aan de vakantie : Wie wordt  (tijdelijk) 
voorzitter en wie notulist? 
Wordt per vergadering geregeld. 
3. Hoe komen we aan nieuwe BBN-leden? Oproep ook via alle werkgroepen en de 
BBNnieuwsbrief 134. Jongeren wellicht ook via de jonge leden WG Buurtbudget. Het lag in 
de bedoeling die twee leden te interviewen voor het volgende nummer.  
 
4.Behandeling verslag (notulen) van BBN-bijeenkomst  21 mei.  
Geen opmerkingen. 
5. Samenwerking BBN, Goeie Buren en Buurtkamer Binnenstad. Met Ans van Dijk is 
afgesproken dat in het digitale nummer Nieuwsbrief BBN nr, 133, verschijningsdatum 12 juli, 
kort iets wordt geschreven over het bestaan van deze buurtkamer en wordt de website 
vermeld: www.buurtkamer-binnenstad.nl Ans koppelt dit aan verslagje wandeling. 
 
6 Rondje werkgroepen:  

 Communicatie: BBN Nieuws 133 is 12 juli beschikbaar. De redactie ziet heil in het vaker 
maken van een papieren editie. Haalbaarheid qua kosten, bezorging moet worden 
onderzocht, maar het idee is goed. 
De lijst van plaatsen voor overgebleven exemplaren is bijgewerkt. Telt nu 24 adressen. 

 Openbare ruimte: de Hof krijgt weer aandacht van de gemeente. Jan Bronius neemt deel aan 
goed verlopend overleg. Meer groen is mogelijk. Andere terrasindeling bespreekbaar. 
Verlichtingsplan voorziet ook in van binnen uit verlichten Joriskerk, andere lantaarnpalen  
Taxistandplaats in het weekend blijft een punt van zorg. (19 juni kwam dit punt voor de 
rechtbank in Utrecht. Bewoners Breestraat e.o. waren in beroep gegaan tegen de gemeente. 
De gemeente ziet de verplaatsing naar het Stadhuisplein louter als een verkeersmaatregel, 
de bewoners vrezen voor ernstige toename van toch al aanwezige overlast: geluid, viezigheid 
op straat). Rond 1 augustus wordt de uitspraak verwacht.) 
Plannen voor de autoluwe binnenstad opnieuw in beraad bij de gemeente. Een oplossing 
voor bezoekers van bewoners is groot knelpunt. 

 Nieuwe bewoners: bijeenkomst Amersfoort Aangenaam 22 juni 3-4 uur in de Joriskerk. Henk 
van Es en Johan Riemersma . 



 Groen Werkt nu verder aan meer verticaal groen in de binnenstad en een plan voor de 
plantsoengordel. 

 Goeie buren. Leuke wandeling met stadsecoloog langs het plantsoen gehad, met afsluiting bij 
BijHein, pas geopend aan de Kortegracht.   

 Duurzaam wonen. Is druk met cooperatie en andere initiatieven. 
 Buurtbudget geen nieuws. 

 
7  Rondje Nieuws uit de buurt en Rondvraag 
Ingrid de Moel (Rooie Cent) bracht twee zaken onder de aandacht: 

- Initiatief om de parkeerplaats tussen Rooie Cent en Meridiaantunnel te vergroenen 
en ontmoetingsplek van te maken voor de buurt: bijvoorbeeld een theehuisje op het 
hoogste punt met trappen direct vanaf de tunneluitgang. 

- Een gezamenlijke maaltijd op die parkeerplaats voor alle gebruikers (veel 
buurtgroepjes) van de Rooie Cent op 24 augustus. Nu kennen die groepen elkaar 
nauwelijks, dus meer verbinding is dan mogelijk. Een Syrische maaltijd tegen een 
schappelijke prijs. Ze nodigt het BBN als gebruiker nadrukkelijk uit! 
 

 
 
 
 
Vergaderingen 2019: 16 juli, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december. 
 


