
Verslag bijeenkomst BBN 20 juli 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Jenna 
Vermaat en Agnes Witte. Afwezig met kennisgeving: Jan Bronius. Gasten: Jolanda Koelewijn 
(indebuurt033) en Sonja Pouw (gemeente Amersfoort). 
 
Gesprek met gasten: vanuit de binnenstad zijn er nauwelijks aanvragen voor subsidieaanvragen 
richting indebuurt033. Via de website van het BBN en via de nieuwsbrief wordt daar wel naar 
verwezen. Het zou handig zijn als we meer op de hoogte zijn waar eenieder mee bezig is, dus betere 
communicatie, waar kunnen we ons bij aansluiten en hoe verbeteren we de aanwezigheid van de 
binnenstad bij de verschillende projecten. Voorstel: Sonja Pouw jaarlijks in juli uitnodigen bij de BBN-
bijeenkomst. Jolande Koelewijn wil graag één keer per kwartaal aansluiten. Ook is nog gesproken om 
op zoek te gaan naar actieve mensen per buurt. 
 
Notulen 15-6-2020: geen opmerkingen. 
 
Autoluwe binnenstad: zit goed in elkaar. Wellicht iets bedenken om mensen te helpen bij het 
gebruik van de app om bezoekers aan te melden, een soort info/helppunt. Wordt gedacht aan de 
informatiewinkels rond de binnenstad. De vraag wordt gesteld wanneer men begint met de 
inrichting (planning is najaar 2020) en wanneer de resultaten worden getoetst. 
 
Bouwvisie Zonnehof: op de verstuurde notitie is een reactie van Bob Braak gekomen. Voorstel is dat 
Johan Riemersma een afspraak met hem maakt om één en ander verder door te spreken. Vanuit het 
BBN willen Johan Riemersma, Paul Meijer, Jenna Vermaat en Hans Wels daarbij aanwezig zijn. 
 
Corona buurthulp: loopt, weinig aanvragen. Veel buren helpen onderling. Wellicht is het handig dat 
op de website van het BBN verwezen wordt naar hulpdiensten bij technische problemen, bijvoor-
beeld het repaircafé (actie door Hans Wels). 
 
Enquête Zocherplantsoen: op gesprek en verslag moet nog gereageerd worden door de werkgroep 
Groen. Het was op zich een goed gesprek, voelen gesterkt door ‘onze’ ideeën. Het ‘bomen-
wandelboek’ zou voor 50% klaar zijn, maar dat was ooit een stuk hoger. Het verslag wordt rond- 
gestuurd (actie door werkgroep Groen). Daarna kan commentaar geleverd worden. 
 
Actielijst:  

 Verdwenen kunst: hebben meer tijd nodig, wat als kunst aangemerkt kan worden is een 
beetje een strijdpunt. Francis Grond is aanspreekpunt gemeente Amersfoort als het gaat om 
bruggen en kunstwerken. 

 Stenen in de binnenstad: kan van actielijst af. 
 Taxistandplaats: start 2 oktober, wordt twee weken van tevoren bekend gemaakt, kan van 

actielijst af. 
 Gft-problematiek: punt blijft staan. Een plan voor het ondernemersafval is in de maak. Geen 

capaciteit voor de bewonersproblematiek bij de gemeente. Notitie wordt doorgestuurd door 
Johan Riemersma. Tuinafval/bladeren: waarom geen korven in het najaar? 

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

 Nieuwe bewoners: willen wij weer meedoen als er weer een bijeenkomst komt? Ja. 
 Openbare ruimte: geen nieuws. 
 Groen: geen nieuws. 
 Goeie buren: weer begonnen, nu op Muurhuizen 38. 



 Buurtbudget: geen nieuws. 
 Communicatie: geen nieuws.  
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Paul Meijer: zoekt uit of het BBN zich moet abonneren op de nieuwsbrief omgevingsvisie. 
Opmerking Hans Wels: deze komt in principe al binnen in de inbox van het BBN en wordt dan 
doorgestuurd naar eenieder. 

 Johan Riemersma: ingrijpend plan voor verbouwing Elleboogkerk is gemaakt. Verder is er 
discussie over het terrein waar nu het gemeentehuis staat: Fluor, Flint, Theater de Lieve 
Vrouw? 

 Henk van Es: vraagt naar namen contactpersonen gemeente: Jasper Timmermans 
(gebiedsmanager binnenstad), Sonja Pouw (adviseur gebiedsgericht werken) en Jurgen Baas 
(gebiedsbeheerder). 

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

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Gesprek voorstel Zonnehof en omgeving: Johan Riemersma spreekt datum af met Bob Braak. 
 Inventarisatie verdwenen kunst: Agnes Witte en Johan Riemersma. 
 Gft-problematiek: Cécile Swennenhuis zoekt uit hoe andere steden dit doen. Johan 

Riemersma stuurt notitie rond. 
 Inventarisatie mogelijkheden groene daken: werkgroep groen. 
 Technische hulpdiensten/repaircafé op website: Hans Wels 
 Verslag gesprek Zocherplantsoen rondsturen: werkgroep Groen 

 
. 


