
Verslag bijeenkomst BBN 18 januari 2021, 20,00 uur via Teams 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Henk Ham, 
Jenna Vermaat en Agnes Witte. Bij de eerste agendapunten t/m het punt ‘Hart onder de riem’ was 
ook Jolande Koelewijn aanwezig. Afwezig met kennisgeving: Cécile Swennenhuis.  
 
Notulen 21 december: geen notulen gemaakt, was test of digitaal bijeenkomen mogelijk is. 
 
Sociale kaart van Amersfoort en wijkconnect: wordt niet direct nee tegen gezegd. Om als 
binnenstad mee te doen aan wijkconnect heb je wel een redactieteam nodig. Hans Wels ziet het niet 
zitten om dat alleen te doen. Voorstel dat eenieder voor de volgende vergadering eens naar het 
huidige wijkconnect gaat kijken. Jolande Koelewijn stuurt daarvoor de links door. 
 
Wijkmobiel: het gaat hier om elektrisch vervoer van 2 euro per rit voor bewoners van een wijk om 
zich te kunnen verplaatsen. Is dit ook iets voor de binnenstad? Wel vrijwilligers nodig. Waarschijnlijk 
zijn er al ideeën over iets dergelijks. 
 
Hart onder de riem: dit project is gestart in de binnenstad, ook om je medebewoners in deze tijd een 
beetje in de gaten te houden. Wordt over de hele stad uitgerold.  
 
Stadsring: graag individuele reacties op stadsring@amersfoort.nl doorgeven. Er komen veel positieve 
reacties binnen. BBN is voorstander van het plan. De stadsring zou eigenlijk alleen nog voor 
bestemmingsverkeer gebruikt moeten worden en niet meer voor doorgaand verkeer.  
 
Aanpak bedrijfsafval: dit lijkt ons meer een punt voor het V.E.B.-overleg, het uitnodigen van Jesse de 
Graaff van Bureau 7TIEN lijkt ons niet zinvol. Een aantal van ons vindt één afvalbedrijf voor de 
binnenstad genoeg. Helaas kan nu iedere ondernemer een keuze uit verschillende afvalbedrijven 
maken om een contract mee af te sluiten. Afval met een elektrische wagen ophalen zou ook een idee 
zijn dat al bestaat. Het ophalen van gft-afval van particulieren in de binnenstad blijft een probleem. 
Aansluitend wordt geconstateerd dat nu de autoluwe binnenstad een feit is, dat bezorgers van 
pakketjes een auto ergens neerzetten en dan lopend de binnenstad ingaan voor de bezorging. Het 
punt van het bedrijfsafval komt volgende keer weer op de agenda. 
 
Hoogbouw: we zijn wat teleurgesteld over de reactie van de gemeente Amersfoort. Wel wat 
lichtpuntjes. Moeten we niet contact opnemen met de verschillende projectmanagers? Hoe hoog 
willen de projectontwikkelaars gaan bouwen? We kennen de definitieve deelplannen nog niet. 
Samenwerking met bijvoorbeeld het Boekhuis en de SGLA lijkt ons zinvol. Johan Riemersma heeft 
daar al contact mee. De projecten hebben ook verschillende looptijden. 
  
Actielijst:  

 Verdwenen kunst: punt van de inventarisatie van de gevelstenen lijkt onhaalbaar, van de 
actielijst afvoeren. 

 Groene daken: ook dit punt lijkt niet zinvol, weinig ruimte voor groene daken in de binnen-
stad. Afgevoerd van de actielijst. 

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

 Nieuwe bewoners: vanwege de corona-problematiek nog geen nieuwe bijeenkomst bekend. 
 Openbare ruimte: geen nieuws. 
 Groen: geen nieuws. 
 Goeie buren: wordt nu weinig bezocht, tijdelijk komt men elders bij elkaar (Muurhuizen). 



 Buurtbudget: voor beoordeling aanvragen 2021 moet een tweede persoon meekijken. Jan 
Bronius heeft dat voor 2020 gedaan. Hans Wels vraagt hem voor 2021, eventueel wil Paul 
Meijer wel meekijken als Jan Bronius niet kan. 

 Communicatie: het recente BBN Nieuws wordt goed ontvangen. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws, moet men niet wat meer reclame maken in de 

plaatselijke kranten? 
 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Paul Meijer: wil graag een keer bij een ‘live’ vergadering overleg binnenstad aanwezig zijn. 
 Zusterhuis: Paul Meijer wil ze graag een keer uitnodigen om bij een BBN-bijeenkomst 

aanwezig te zijn en nodigt hen uit. Jenna Vermaat kijkt even met hem mee naar de brief. 
 
Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 
juli, 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december.  

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 GFT: Tineke Dooyewaard en Cécile Swennenhuis nemen contact op met Ida Bromberg (GL). 


