
Verslag bijeenkomst BBN 19 november 2019, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Jenna Vermaat (voorzitter), Hans Wels (verslag), Henk van Es, Henk Ham, Jan Bronius, 
Tineke Dooyewaard, Johan Riemersma. 
 
Opening bijeenkomst door voorzitter. Geen mededelingen.  
 
Verslagen 17 september en 15 oktober: buurtbudget 2020 is aangevraagd. Verder geen 
opmerkingen, verslagen worden goedgekeurd. 
 
Nieuwe BBN-leden: één mogelijk nieuw lid heeft zich gemeld, kan echter niet op dinsdag, Hans Wels 
maakt een lijst met vergaderdatums op maandag en stuurt deze naar de beheerders van de Rooie 
Cent. Hij schrijft ook een stukje voor het BBN Nieuws met de vraag om aanvulling voor het BBN, met 
name voor een nieuwe voorzitter nu Marieke de Boer gestopt is. Ook zal gevraagd worden om 
jongeren om deel te nemen aan een (nieuwe) werkgroep, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. 
 
PEB: Geen opmerkingen.  
 
Rondje werkgroepen:  

 Communicatie: BBN Nieuws 135 is onderweg, BBN Nieuws 136 verschijnt januari 2020 en 
gaat in op het buurtbudget 2020. Website BBN is bijgewerkt. Gemengde reacties op meer 
geprinte nummers, met name rond de bezorging. 

 Openbare ruimte: autoluwe binnenstad speelt nog steeds, plan zier er goed uit. Een sterke 
bewonersgroep op de Zuidsingel ligt wat dwars. Men wil mede namens het BBN een stuk in 
de krant laten schrijven (actie Jan Bronius). Een idee is om elektrische taxi’s in te zetten bij de 
horeca om mensen mee te nemen in plaats van via een taxistandplaats. Voor de Hof is een 
convenant opgesteld dat binnenkort ondertekend wordt. Wordt mede ondersteund door 
ondernemers en de marktlieden. Leefbaarheid plein komt daardoor terug, inclusief banken, 
meer groen et cetera. Autoluwe binnenstad: bewoners Breestraat willen ontsluiting via het 
Smallepad.  

 Nieuwe bewoners: BBN is aanwezig geweest bij de afgelopen bijeenkomst, zag er goed uit, 
behoorlijke aanloop. 

 Groen: via de website zijn wat reacties op de oproep in het vorige BBN Nieuws binnen- 
gekomen. Johan Riemersma en Jenna Vermaat hebben een brief over het plantsoen 
geschreven. Edgar van Groningen (033groen) heeft welwillend gereageerd. 

 Goeie buren: de nieuwjaarsborrel wordt opgezet.  
 Duurzaam wonen: binnenkort infoavond in de Johanneskerk. 
 Buurtbudget: in december wellicht bij elkaar komen om 2019 af te ronden en 2020 op te 

zetten. 
 
Rondje: 

 Johan Riemersma: 14033 telefoon is slecht te bereiken. Coffeeshop Snouckaertlaan gaat 
door. Ook Jan Bronius had een telefonisch avontuur met 14033. Boeddha-terrein is opnieuw 
verkocht, nu naar Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Pand voorheen van de Amersfoortse 
Courant aan de Stadsring wordt verbouwd. 

 Henk Ham: hoe zit het met de wijkkrant? Godfried Reuser houdt zich daarmee bezig. 
 Tineke Dooyewaard: hoe zit het met het BBN? Stukje met oproep nieuwe leden in het BBN 

Nieuws. Veel contact door tuin in de buurt. 
 Jan Bronius: kunnen we niet terug naar het gemeentehuis om te vergaderen? We moeten 

meer jongeren zien te krijgen, eerst 35 jaar en ouder, dan 20 jaar en ouder. Hoe gaan we in 
de toekomst met het BBN om? Voorstel: volgende keer op agenda: hoe verder met het BBN 



en hoe bereiken we de ‘jongeren’? Oproep aan allemaal: denk eens na over deze punten en 
kom de volgende keer met ideeën.  

 Jenna Vermaat: heeft nieuwe bezorger BBN Nieuws doorgegeven aan Johan Riemersma.  
 
Tineke Dooyewaard regelt een bloemetje voor Marieke de Boer. 

  
Vergaderingen 2019: 17 december. 


