
Verslag bijeenkomst BBN 18 mei 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Jenna Vermaat (waarnemend 
voorzitter), Cécile Swennenhuis. Afwezig met kennisgeving: Henk Ham, Jan Bronius, Paul Meijer, 
Agnes Witte. 
 
BBN Nieuws 138: dit is een digitaal nummer en is inmiddels uitgekomen. BBN Nieuws 139 wordt een 
gedrukt nummer en wordt half juli verwacht. 

Tanden erin: dit is een initiatief van de ‘Vrienden van de War’ en heeft betrekking op vrijwillige 
burgerjournalisten. Johan Riemersma zoekt een aantal zaken uit: de snelheid waarin de gemeente 
van panden wisselt, het graf van 1e lt. Antonie Vreekens en zijn echtgenote (monument 16e regiment 
infanterie). Geen officieel oorlogsmonument. 
 
Bouwvisie Zonnehof: het BBN Nieuws van een tijd geleden met ‘ons stuk’ is destijds op het 
gemeentehuis afgeleverd. De hoogbouwvisie laat de huidige ontwerpen toe. De werkgroep 
Openbare ruimte gaat in een komend BBN Nieuws hier aandacht aan schenken. Johan Riemersma en 
Cécile Swennenhuis schrijven een voorstel/concept voor de werkgroep met het standpunt BBN rond 
dit punt. 
 
Corona buurthulp binnenstad stand van zaken: flyer buurthulp is verspreid. De buurtkamer is ook 
actief. Jenna Vermaat vraagt Jolande Koelewijn naar de stand van zaken. 
 
Parkeren in Amersfoort: Johan Riemersma ligt toe. SGLA wil het liefst de auto’s uit de binnenstad 
hebben. Geen gratis parkeren. Deelauto’s stimuleren. Een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad 
vervallen (Havik en Muurhuizen). De app om bezoek aan te kunnen melden moet nog ontwikkeld 
worden. Realisatie autoluwe binnenstad start naar verwachting in het najaar van 2020, 
 
Actielijst:  

 Inventarislijst oude (stand)beelden is inmiddels door Agnes Witte aangeleverd. Kan van de 
actielijst af. Kan eventueel nog aangevuld worden met verdwenen kunst: actie Johan 
Riemersma. 

 Lijst met stenen in de binnenstad: Jenna Vermaat meldt dat enkele stenen liggen op de hoek 
Kortegracht en Muurhuizen. Hans Wels meldt dat op de hoek Breedesteeg en Teut ook een 
grote steen ligt. Ook de stenen in het plantsoen komen ter sprake. Hoe kunnen we daar 
zinvol mee om gaan? De informatiebordjes staan eigenlijk naar de verkeerde kant gericht. Op 
de website http://www.aardkundigewaarden.nl staat een voorbeeld hoe men in Maarn met 
het zwerfsteneneiland omgaat. Punt kan van de lijst af. 

 Taxistandplaats: borden hangen, zijn nog afgedekt, taxistandplaats is nog niet in gebruik. 
Wachten tot evaluatie. Punt kan voorlopig van de lijst af. 

 Problematiek restafval (horeca) en tuinafval: samengebonden afval wordt door de ROVA 
opgehaald na telefonische afspraak. Nakijken wat ophalen gft kost, is oneerlijk, bewoners 
binnenstad hebben geen gft-container. Cécile Swennenhuis zoekt uit hoe andere steden dit 
doen. 

 Adressenlijst: actuele lijst is rondgestuurd. 
 

Verslag 17 februari 2019:  
 Uitgesteld tot volgende bijeenkomst. 

 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: voorlopig geen bijeenkomst. 



 Openbare ruimte: geen nieuws. 
 Groen: veel groen in de binnenstad staat aardig droog. Bewoners inschakelen? 
 Goeie buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: loopt, aanvragers hebben bericht over toezegging ontvangen. 
 Communicatie: geen nieuws. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Vergaderingen 2020: maandagavond 20.00 uur op 15 juni, 20 juli, 21 september, 19 oktober, 16 
november, 21 december.  

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN bijwerken: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Voorstel/concept standpunt BBN op bouwvisie Zonnehof: Johan Riemersma en Cécile 

Swennenhuis. 
 Jolande Koelewijn vragen naar stand van zaken corona buurthulp binnenstad: Jenna 

Vermaat. 
 Inventarisatie verdwenen kunst: Johan Riemersma. 
 Gft-problematiek: Cécile Swennenhuis zoekt uit hoe andere steden dit doen. 

 
. 


