
Verslag bijeenkomst BBN 21 september 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es en Cécile 
Swennenhuis. Afwezig met kennisgeving: Jan Bronius, Jenna Vermaat en Henk Ham. 
 
Notulen 20 juli 2020: geen opmerkingen. 
 
Autoluwe binnenstad: we zijn benieuwd hoe straks de handhaving gaat en hoe eenvoudig het wordt 
om gasten via de app te registreren. 
 
In de buurt: Paul Meijer nodigt Jolanda Koelewijn voor de volgende vergadering op 19 oktober uit. 
Op afroep gaat het BBN de vergaderingen van ‘In de buurt’ bijwonen voor zover dat nodig is en 
daarvoor mensen beschikbaar zijn. 
 
Bouwvisie Zonnehof: bij het gesprek weinig ‘zaken’ kunnen doen. Het BBN staat achter de visie van 
Flehite. Waarschijnlijk is alleen voor het ‘Boeddha’-terrein een wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. Hoeveel starterswoningen er komen is nog onduidelijk. Het probleem is daarbij dat het dure 
bouwgrond is. Ook wordt over groen niets gezegd. Moeten we niet naar de politiek toe? Het 
Boekhuis maakt zich ook zorgen, met name over het GGD-gebouw. Besloten wordt om een brief naar 
de gemeenteraad te sturen als volgende stap, actie voor Johan Riemersma en Cécile Swennenhuis. 
 
World Clean-up Day: vijf mensen van het BBN hebben meegedaan, veel opgehaald. Volgend jaar wee 
meedoen. 
 
GFT: wat is de beste oplossing voor de binnenstad? Tineke Dooyewaard en Cécile Swennenhuis 
nemen contact op met Ida Bromberg (GL) om te zien wat Groen Links wil en hoe we elkaar daarin 
kunnen vinden. Het tuinafval lijkt makkelijker te scheiden dan de rest, moet er daar niet betere 
informatie over komen? 
 
Actielijst:  

 Verdwenen kunst: Zonnehof is af, rest is nog onderhanden. 
 Plan ondernemersafval: een plan voor het ondernemersafval is in de maak. 
 GFT: er komen geen korven voor het verzamelen van bladafval in de binnenstad dit jaar. 
 Zocherplantsoen: verslag is rondgestuurd, men ziet een volledig groene cirkel om de 

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

 Nieuwe bewoners: het BBN doet mee zodra er weer een bijeenkomst komt. 
 Openbare ruimte: in het plan rond de Hof wil men Horeca wat terugdringen, ook bankjes 

waar je gratis op kan zitten, meer bomen op het plein.  Ingang fietsparkeren aan noordkant 
plein en bestrating vernieuwen. Fontein weg en mogelijk vervangen door ‘bedriegertjes’. 

 Groen: op verschillende plekken zijn nieuwe geveltuintjes aangelegd. 
 Goeie buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: is voor 2020 nog wat over, komen nog steeds aanvragen binnen. Buurtbudget 

2021 is door de stichting BBMA aangevraagd. 
 Communicatie: checken of huizen aan de Bollebrug ook het BBN Nieuws bezorgd krijgen. 

Ook stapel bij VVV bezorgen, gaat Cécile Swennenhuis doen. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 

 
 



Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  
 Henk van Es: parkeerplekken Boldershof vaak vol, geldt ook voor Flintplein meldt Hans Wels, 

vaak is op de Sint Annastraat nog wel plek. 
 
Vergaderingen 2020: maandagavond 20.00 uur op 19 oktober, 16 november, 21 december.  

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Inventarisatie verdwenen kunst: Agnes Witte en Johan Riemersma. 
 Inventarisatie mogelijkheden groene daken: werkgroep groen, met name Agnes Witte. 
 Technische hulpdiensten/repaircafé op website: Hans Wels 
 Brief over visie Zonnehof naar de gemeenteraad, actie voor Johan Riemersma en Cécile 

Swennenhuis. 
 GFT: Tineke Dooyewaard en Cécile Swennenhuis nemen contact op met Ida Bromberg (GL). 

. 


