
Verslag bijeenkomst BBN 15 oktober 2019, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Jenna Vermaat (vz), , Tineke Dooijewaard , Henk Ham, Johan Riemersma (verslag).  
 
Afwezig: Marike de Boer, Henk van Es, Hans Wels (met kennisgeving), Agnes Witte, Jan Bronius, 
Feiko Gerritsen (z.k.). 
 

1. De voorgenomen presentatie van coöperatie Zon op Amersfoort door Godfried 
Reuser is doorgeschoven naar de volgende vergadeing vanwege de vele afzeggingen. 

 
2. Hoe komen we aan nieuwe BBN-leden? Oproep ook via alle werkgroepen.  

 

3. Behandeling verslag (notulen) van BBN-bijeenkomst  18 september blijft staan. 
Verslag was niet beschikbaar. 
 

4. Vanuit het PEB  
Postcoderoos; Jan Bouwman van Pathé meldt dat het project in eerste instantie op 
eigen gebruik van energie is gericht; na verder overleg met de andere 
gebouwenbeheerders Eemplein wellicht ook mogelijkheden voor bewoners 
binnenstad. Zicht daarop kan wel even duren. 
Afval verwijdering horeca en ondernemers binnenstad is een pijnpunt. Voor 
bewoners geldt hetzelfde wat betreft GFT afval en groot tuinafval.  

 
5 Rondje werkgroepen:  
 Communicatie: BBN Nieuws 134 is in verspreiding. De redactie ziet heil in het vaker maken 

van een papieren editie. Haalbaarheid qua kosten, bezorging  wordt onderzocht, maar het 
idee is goed vinden velen. 
De lijst van plaatsen voor overgebleven exemplaren is weer bijgewerkt. Telt nu 26 adressen. 
Een nieuw lid van de redactie: Joep Haeyen. 

 Openbare ruimte:  
Taxistandplaats in het weekend blijft een punt van zorg. Van de rechtbank mag de gemeente 
doorgaan. 12 november wordt in de Ronde ingesproken. Plannen voor de autoluwe 
binnenstad opnieuw in beraad bij de gemeente. Een oplossing voor bezoekers van bewoners 
was een groot knelpunt. 29 oktober opnieuw in de raad met inspraakmogelijkheid. 

 Nieuwe bewoners: bijeenkomst Amersfoort Aangenaam 2 november 3-4 uur in de Joriskerk. 
Tineke Dooijewaard en Johan Riemersma . 

 Groen Werkt nu verder aan meer verticaal groen in de binnenstad en een plan voor de 
plantsoengordel. Tweede ronde geveltuinen mei 2020. Aangeven belangstelling op: 
www.lekkerinjetuin.nl/geveltuinen. 

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

 
7  Rondje Nieuws uit de buurt en Rondvraag 
 -Wijkkaart Binnenstad is in beweking Jenna, Indebuurt033. 

-Henk Ham over de renovatie Otto Scheltusflat (woonvoorziening voor ouderen). Hij 
heeft namens de bewoners duidelijkheid geëist van de Alliantie per februari a.s.  



-Verzoek aan WG buurtbudget: graag een agenda met data van leuke projecten waar 
buurtbudget aan is toegekend. Om deel te kunnen nemen, c.q. verslagje van te 
kunnen maken. 
Plastic soep in de Eem, kunst, actualiteit en debat over omgang met plastic,  
voorstelling geheel uitverkocht. (OLVtheater 14 oktober jl.) Veel jongeren. (Jenna) 
-het wel/niet doorgaan van deze vergadering was onduidelijk. Als afzeggingen eerder 
bekend zijn, wie neemt dan de beslissing? 
- WAR: Meet je Stad staat dit jaar in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Trouw publiceert jaarlijks 
een lijst met de duurzaamste mensen of initiatieven. Dit jaar waren er meer dan 400 nominaties en is 
Meet je Stad op een indrukwekkende zesde plaats geëindigd. De jury koos Meet je Stad vooral uit 
vanwege de lange termijn opbrengsten van een project dat mensen de gereedschappen aanreikt om een 
wezenlijke invloed te hebben op hun omgeving. 
Meer informatie over Meet je Stad is te vinden op meetjestad.net. 

 
 
 
Vergaderingen 2019 19 november, 17 december. 
 


