
Verslag bijeenkomst BBN 19 oktober 2020, 20.00 uur in de “Rooie Cent” 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Joyce School 
en Agnes Witte. Afwezig met kennisgeving: Jan Bronius, Jenna Vermaat, Jolande Koelewijn en Cécile 
Swennenhuis en Henk Ham.  
 
Notulen 21 september 2020: geen opmerkingen, alleen inbreng van de werkgroep openbare ruimte 
wordt gemist. 
 
Bouwvisie Zonnehof: aan de brief voor de gemeente Amersfoort wordt gewerkt door Johan 
Riemersma. Andere ideeën: moet er geen ‘bond’ gesloten worden met andere groepen? Vervolg via 
inspraak tijdens ‘De Ronde’? Spandoek (via buurtbudget)? 
  
Actielijst:  

 Verdwenen kunst: één van de verdwenen kunstwerken van de Zonnehof is teruggeplaatst. 
De huidige versie kan afgesloten worden, is even blijven hangen door nieuw beeld bij de 
Koppelpoort. Inventarisatie gevelstenen eventueel apart uitvoeren. 

 Groene daken: waarschijnlijk voor volgende vergadering af. Zijn op zoek naar luchtfoto’s 
binnenstad (eventueel via Godfried Reuser). 

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: brief over plan Hof is verstuurd naar burgemeester en wethouders. 
 Groen: gebeurt op dit moment weinig. Japanse Duizendknoop bij Mannenzaal groeit. Pieters 

en Bloklands is ingeseind. In het plantsoen zijn nieuw bomen geplaatst, wordt wel veel 
gemaaid. Idee: kunnen de doorgangen door het plantsoen niet versmald worden (autoluwe 
binnenstad)?   

 Goeie buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: is voor 2020 nog wat over, komen nog steeds aanvragen binnen. 
 Communicatie: volgende BBN Nieuws wel of niet printen? Er is budget voor. Na intern 

overleg afgelopen week: volgende BBN Nieuws alleen digitaal. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Paul Meijer: mist notulen overleg binnenstad. Verslag van 12 oktober 2020 is inmiddels door 
Johan Riemersma rondgestuurd. 

 Agnes Witte: de smalle stoepen van de Bloemendalsestraat tussen Teut en Weverssingel zijn 
irritant. Is benieuwd of dat verbetert bij de herindeling in verband met de autoluwe binnen-
stad. 

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

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Inventarisatie gevelstenen. 
 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). 


