
Verslag bijeenkomst BBN 15 juni 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Jenna 
Vermaat, Cécile Swennenhuis en Agnes Witte. Afwezig met kennisgeving: Henk Ham, Jan Bronius. 
 
Notulen 18-5-2020: geen opmerkingen. Wel wordt een bezoek aangeraden aan de website 
http://www.aardkundigewaarden.nl (zie verder de notulen van 18-5-2020). 
 
Bouwvisie Zonnehof: de notitie wordt afgemaakt, definitieve versie voor 10/7 op de website van het 
BBN. De notitie gaat, voorzien van een begeleidende brief, naar B & W van Amersfoort, waarin ook 
gevraagd wordt om in gesprek met het BBN te gaan. Actie door Johan Riemersma, polst ook de 
mensen van het Boekhuis over het plan. 
 
Enquête Zocherplantsoen: Zaken als klimaatbestendigheid, beplanting en gebruik worden genoemd 
om rekening mee te houden. Ook moet meer ruimte komen voor vlinders, vogels en insecten. 
Werkgroep Groen vult als groep en individueel de enquête in. Voorstel dat de werkgroep een brief 
aan B & W voorbereidt om in gesprek te gaan over het plantsoen. Ook nadenken over een hele 
groene route rond de binnenstad en tussen het centraal station en de binnenstad. 
 
Coronahulp binnenstad: naar aanleiding hiervan wil Jolande Koelewijn de volgende BBN-bijeenkomst 
bijwonen. Zij is buurtwerknetwerker voor onder meer de binnenstad. Paul Meijer nodigt haar uit en 
stuurt de agenda. Zij wil het over meer dan alleen de coronahulp hebben. Kijk ook eens op 
www.indebuurt033.nl. 
 
Actielijst:  

 Verdwenen kunst: wie bij de gemeente is verantwoordelijk voor de plaatsing van kunst? 
Overzicht Zonnehof is compleet, Agnes Witte werkt aan overzicht binnenstad en stuurt het 
dan door naar Johan Riemersma. Daarna kan het overzicht naar de website van het BBN. 

 Gft-problematiek: Cécile Swennenhuis is daar nog niet aan toe gekomen, wel al over gelezen 
en opgezocht. Afvalzak kost 25 euro bij de ROVA, gebundeld afval wordt wel gratis 
opgehaald. 

De actielijst is bijgewerkt en is te vinden aan het einde van dit document. 
 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: voorlopig geen bijeenkomst vanwege de corona-crisis. 
 Openbare ruimte: geen nieuws. 
 Groen: veel bewoners zorgen zelf voor het groen, maar niet overal. Suggestie om een 

inventarisatie mogelijkheden ‘groene daken’ te maken. 
 Goeie buren: weer begonnen, nu op Muurhuizen 38. 
 Buurtbudget: er is weer wat buurtbudget vrijgekomen wegens annulering van enkele 

projecten. 
 Communicatie: BBN Nieuws 139 komt, wordt huis-aan-huis bezorgt.  
 Duurzaam binnenstad: de kosten van de plaatsing zijn hoog. Nieuw profiel van de werkgroep 

staat op de website van het BBN.  
 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Johan Riemersma: op het dak van het oude gebouw van de Amersfoortse Verzekeringen is 
een daktuin gemaakt. Ook een binnentuin is aanwezig. 

 Agnes Witte: Op de Boldershof is een probleem met een inwoner, die erg in de war lijkt te 
zijn. Portaal en wijkteam inschakelen wordt genoemd, net als een buurtapp maken. 

 Henk van Es: zaterdag 20 juni fietstocht rond dag van de architectuur. 



 Jenna Vermaat: kijk ook eens op https://visitamersfoort.com/wemogenweer/ 
 

Vergaderingen 2020: maandagavond 20.00 uur op 20 juli, 21 september, 19 oktober, 16 november, 
21 december.  

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Voorstel standpunt BBN op bouwvisie Zonnehof en brief B & W: Johan Riemersma en Cécile 

Swennenhuis. 
 Inventarisatie verdwenen kunst: Agnes Witte en Johan Riemersma. 
 Gft-problematiek: Cécile Swennenhuis zoekt uit hoe andere steden dit doen. 
 Brief B & W over Zocherplantsoen: werkgroep groen. 
 Uitnodigen Jolande Koelewijn: Paul Meijer. 
 Inventarisatie mogelijkheden groene daken: werkgroep groen. 

 
. 


