
Verslag bijeenkomst BBN 17 februari 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Henk Ham, Jenna Vermaat 
(waarnemend voorzitter), Jan Bronius, Cécile Swennenhuis. Afwezig met kennisgeving: Agnes Witte. 
 
Gasten: Godfried Reuser (aanwezig bij punt transitie duurzaamheid) en Paul Meijer (mogelijk nieuwe 
voorzitter BBN). 
 
Opening bijeenkomst: Paul Meijer stelt zich voor, wil mogelijk nieuwe voorzitter BBN worden. Hij 
vermoedt dat zijn taak iets meer zal zijn dan alleen technisch voorzitter. Nieuw is ook Cécile 
Swennenhuis uit de Breestraat. Zij zit in de werkgroep groen. De rest van de aanwezigen stelt zich 
ook voor.  
 
Transitie duurzaamheid: 
Godfried Reuser is aanwezig namens de werkgroep duurzaam wonen. Hij gaat dit punt in 3 
onderdelen verdelen: 

 Hoe is het begonnen? 
 De doelstelling. 
 Hoe ver is men? 

 
Hoe is het begonnen? Bestaat als werkgroep sinds 2017 (via werkgroep openbare ruimte). Men wilde 
ook nadenken over de klimaatveranderingen. Yvonne Feuerhahn is er toen (tijdelijk) bijgekomen. 
Men heeft ondertussen enkele informatieavonden gehouden over zonnepanelen. Waar is ruimte 
voor zonnepanelen? Moeizaam voor huizen in de binnenstad. De gemeenteraad voerde nauwelijks 
actie in die tijd. In 2018 is een nieuwe gemeenteraad gekomen. Onderzocht is wat de mogelijkheden 
zijn (via de postcoderoos). In 2019 is een mogelijk pand gevonden voor de plaatsing van zonne-
panelen (Vlinderslag). Inmiddels is een coöperatie opgericht en is een bestuur gevormd. 
 
De doelstelling. Men wil breder kijken dan alleen naar zonnepanelen. Duurzaamheid is belangrijk. 
Ook naar mobiliteit, isolatie et cetera kijken. In 2018 zijn tijdens de winter warmtescans gemaakt, 
mede ondersteund door een bijdrage uit het buurtbudget. In november 2019 is een bijeenkomst in 
de Johanneskerk geweest waar rond de 40 belangstellenden aanwezig waren. 
 

 Volgende stap. Met de Vlinderslag moet een locatieovereenkomst aangegaan worden. 
Bekijken hoeveel panelen geplaatst kunnen worden, wat gaat de huur van het dak kosten, 
aansluiting en verzekering. Een probleem is dat de school juridisch eigenaar is, maar de 
gemeente de economische eigenaar. Wie zet de handtekening namens de school? Dat moet 
uitgezocht worden. De brief voor de belangstellenden is klaar. Men kijkt ook naar andere 
daken. Isolatie wordt ook een actiepunt. Elke regio moet een klimaatplan maken. Er zijn 
redelijke contacten met ambtenaren in de gemeente Amersfoort. Er is nu ook een duurzaam 
bouwloket. Biomassa is een noodsprong. Beleid monu-mentenzorg: in de loop van het 
kwartaal volgt een inloopavond, maar komt slecht van de grond. Het niet mogen zien van 
zonnepanelen vanaf de O.L.V.-toren laat men hoogstwaarschijnlijk los. Mobiliteit: houdt de 
werkgroep zich nog niet mee bezig. Warmteplan komt als derde punt aan de beurt na 
zonnepanelen en isolatie. Er komt een plan voor de binnenstad in 2021. Men wil graag 
meewerken om na te denken over wat mogelijk is, hangt wel af van nieuwe leden. De 
coöptatie heeft een website: zonopamersfoort.nl 

 
Verslag 20 januari 2019:  

 Naar aanleiding van werkgroep nieuwe bewoners: de bijeenkomst was leuk, maar je weet 
niet wie in de binnenstad is komen wonen. 



Rondje werkgroepen: 
 Nieuwe bewoners: nog geen nieuwe datum bekend. 
 Openbare ruimte: in de volgende BBN Nieuwsbrief komt een stukje ‘Rondom de Zonnehof’. 

Men heeft overleg met Forum Erfgoed Flehite. 
 Groen: bewoners met grote tuinen hebben problemen met afvoer tuinafval. Laten weghalen 

is duur en is weggegooide compost. Probleem moet aandacht krijgen. 
 Goeie buren: op 18 februari is een evaluatie-bijeenkomst. Hulp is meer informeel geworden. 
 Buurtbudget: op dit moment zijn 13 aanvragen binnen met een totaalbedrag aan aanvragen 

van ruim 15.785 euro. 
 Communicatie: de Wij-krant is uitgebracht. 
 Duurzaam wonen: zie punt over transitie duurzaamheid. 

 
Punt voor bespreking op de volgende bijeenkomst: Johan Riemersma bereidt punt ‘Tanden erin’ 
voor. 
 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: 

 Jenna Vermaat: in de binnenstad liggen op verschillende plaatsen stenen. Waar komen die 
vandaan? Zij gaat op zoek. Hoe zit het met het ‘keienbeleid’ van de gemeente? 

 Cécile Swennenhuis: wil het BBN Nieuws wel in een wijkje bezorgen. Problematiek taxi-
standplaats in de gaten houden. 

 Henk Ham: bewoners willen overleg met de Alliantie over plan renovatie flatgebouw waar hij 
woont. 

 Henk van Es: tuin ex-Dorloté is een puinhoop. Komt laurierheg omheen. 
 Paul Meijer: wil dit jaar wel voorzitter zijn en dan ziet hij wel verder. 

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

Actielijst: 
 Johan Riemersma bereidt punt ‘Tanden erin’ voor. 
 Inventarislijst oude (standbeelden): Agnes Witte. 
 Lijst met stenen in binnenstad: Jenna Vermaat. 
 Problematiek taxistandplaats: BBN 
 Problematiek restafval (Horeca) en tuinafval: werkgroep groen. 
 Adressenlijst BBN bijwerken: Hans Wels. Daarvoor moeten de werkgroepen hun leden wel 

doorgeven, actie door vertegenwoordigers werkgroepen. De spreadsheet met de oude 
ledenlijst wordt met dit verslag meegestuurd als leidraad voor de gegevens. 

 
. 


