
Verslag bijeenkomst BBN 17 december 2019, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Johan Riemersma (waarnemend voorzitter), Hans Wels (verslag), Henk van Es, Henk Ham, 
Jenna Vermaat. 
 
Opening bijeenkomst: Tineke Dooyewaard kan niet meer komen.  
 
Verslag 19 november:  

 Janne Vermaat was vorige bijeenkomst waarnemend voorzitter, geen voorzitter.  
 Plan autoluwe binnenstad is goedgekeurd. Taxi’s met blauw kenteken kunnen niet altijd de 

binnenstad in. Via app? Half maart definitief taxistandplaats op Stadhuisplein. Looproute via 
Langestraat, Westsingel en Molenstraat. Na korte tijd evaluatie. 

 Groen: de aanvraag waar sprake van was, was voor steun in plaats van een brief. 
 Goeie Buren: nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari van 15.00 tot 17.00 uur in de Instee.  
 Wijkaart binnenstad: verschijnt in januari. Jenna Vermaat en Johan Riemersma regelen 

samen de bezorging, vragen daarvoor de bezorgers van het BBN Nieuws. 
 

Rondje werkgroepen: 
 Communicatie: BBN Nieuws 136 is onderweg, wordt een gedrukt nummer in verband met 

het buurtbudget 2020. 
 Openbare ruimte: geen afwikkeling autoverkeer via het Smallepad. Hoogbouw dreigt op het 

Boeddha-terrein. Werkgroep denkt over dit punt na. 
 Nieuwe bewoners: geen nieuws. 
 Groen: in het BBN Nieuws stukje over de kosten van de tuinafvalzakken. 
 Goeie buren: de nieuwjaarsborrel is op 19 januari in de Instee. Graag melden bij Jenna via 

033-4724800.  
 Duurzaam wonen: de coöperatie is bijna rond met de Vlinderslag over plaatsing 

zonnepanelen. De bijeenkomst in de Johanneskerk is goed bezocht, ongeveer 60 mensen. 
 Buurtbudget: de twee jonge leden van de werkgroep hebben Amersfoort verlaten. 

Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Hans Wels zet het buurtbudget voor 2020 op. 
Uitbreiding werkgroep is noodzakelijk, minimaal moet de werkgroep uit 3 personen bestaan. 
Bij Goeie Buren op nieuwjaarsbijeenkomst vragen?  

 
Toekomst en jongeren: aan iedereen wordt gevraagd om eens rond te kijken naar mensen die 
wellicht bij het BBN of bij één van de werkgroepen willen komen. Jenna Vermaat doe de suggestie 
dat BBN-leden op de nieuwjaarsbijeenkomst op 19/1 van Goeie Buren iets over zijn/haar werkgroep 
komen vertellen. Andere punten voor bespreking in de toekomst worden aangedragen: 

 Hoogbouwvisie ontwikkelen. 
 Transitie duurzaamheid. 
 Vergroening binnenstad. 
 Zorg in de buurt. 
 Invulling Stadhuisplein (woonfunctie?). 
 Burgerwetenschap bij de War (ga er eens langs!). 
 Onderzoeksjournalistiek voor de leek (Stadsbron). Iets voor het BBN? 

Voorstel: op iedere bijeenkomst onderwerp bespreken. Johan Riemersma bereidt voor januari het 
punt over de hoogbouw voor. 
Jongeren: werving met hulp van grappige tekst en ophangen waar jongeren veel komen? 
 
Rondje: 

 Henk Ham: vergadering op 11 februari met de Alliantie over verduurzaming gebouw waar hij 
woont. 



 Jenna Vermaat: biomassacentrales zijn vervuilend. Moeten we als BBN niet een brief naar de 
gemeente sturen over de bezorgplicht Stad Amersfoort? Wordt niet overal goed bezorgd. 

 
 

Vergaderingen 2020: maandagavond 20.00 uur op 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 
15 juni, 20 juli, 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december.  

. 


