
Verslag bijeenkomst BBN 20 januari 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Agnes Witte, Henk Ham, Jenna 
Vermaat (waarnemend voorzitter), Jan Bronius. 
 
Opening bijeenkomst: Geen opmerkingen.  
 
Verslag 17 december 2019:  

 Johan Riemersma heeft zich aangemeld voor de onderzoeksjournalistiek. 
 
Rondje werkgroepen: 

 Communicatie: BBN Nieuws 136 wordt gedrukt, de Wij-kaart komt waarschijnlijk in februari. 
 Openbare ruimte: weinig te melden. De projectcoördinator voor plannen de Hof is bekend. 

De bewoners lijken uitgesloten te worden van het overleg. Jan Bronius neemt contact op om 
te zien wat daaraan gedaan kan worden. 

 Nieuwe bewoners: Johan Riemersma en Tineke Dooyewaard gaan naar de volgende 
bijeenkomst op 1 februari namens het BBN. 

 Groen: in 2020 komt een nieuwe ronde geveltuinen. De horeca zit soms ook met het 
probleem om het restafval kwijt te raken (gft), actiepunt voor deze werkgroep, eventueel iets 
voor de wormerij? 

 Goeie buren: Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari is een oproep gedaan voor 
vrijwilligers voor het BBN. De bijeenkomst zelf was een groot succes. 

 Duurzaam wonen: op 21 januari is een bijeenkomst in het gemeentehuis over de plaatsing 
van zonnepanelen en over de omgevingswet. 

 Buurtbudget: afwerking 2019 loopt nog, moeten nog 3 betalingsaanvragen binnen komen. 
Jan Bronius kijkt t.z.t. mee bij het beoordelen van de aanvragen voor 2020. Jenna Vermaat 
stuurt namen vrijwilligers naar Hans Wels (buurtbudget) en Johan Riemersma (bezorgers). 

 
Hoogbouw: Johan Riemersma heeft de hoogbouwvisie gemeente en de reactienota bekeken. Veel 
gemeenten hebben een hoogbouwvisie. In Amsterdam mag 2 km om de grachtengordel geen 
hoogbouw plaatsvinden zodat vanuit het centrum geen hoogbouw te zien is. In Amersfoort is vanaf 
de Stadsring al hoogbouw mogelijk. Eerst zou onderzoek gedaan moeten worden naar de woning-
vraag in de binnenstad, wat voor soort woningen is gewenst. Men blijft vaag over de maximale 
bouwhoogte en wat wel/wat niet kan. 
Voorstel: in een gedrukt nummer van het BBN Nieuws een interview opnemen met Ton de Wit 
(Flehite, stedenbouwkundige) over dit punt. 
Andere opmerkingen die bij dit punt genoemd zijn: 

 Projectontwikkelaars gaan er uiteindelijk met het geld vandoor. 
 Windbelasting rond de hoogbouw. 
 Brandveiligheid: de brandweer meldt dat je hoger dan 30 meter niet meer kunt blussen. 
 Middelhoogbouw ziet er aardiger uit, dat is 6 lagen hoog. 

 
Punt voor bespreking op de volgende bijeenkomst: transitie duurzaamheid. Jenna Vermaat vraagt 
Godfried Reuser. 
 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: 

 Agens Witte: waar zijn de oude (stand)beelden gebleven? Agnes gaat een inventarisatielijst 
maken. Ook aandacht aan schenken in het BBN Nieuws. Verborgen uitzichten in de binnen-
stad: oproep doen? 



 Jan Bronius: het idee om de kei terug te plaatsen op de Varkensmarkt leeft onder de 
bewoners Hoe kunnen we ook het petrografisch park weer onder de aandacht brengen? Ook 
iets voor het BBN Nieuws? 

 Johan Riemersma: het Kwintes-gebouw wordt deels omgebouwd tot appartementen. 
 Henk Ham: veel kantoorgebouwen, die eerder leegstonden, worden weer als kantoor-

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

. 


