
Verslag bijeenkomst BBN 21 februari 2021, 20,00 uur via Teams 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk van Es, Henk Ham, 
Cécile Swennenhuis en Joyce School. Afwezig met kennisgeving: Jenna Vermaat en Agnes Witte 
(heeft onze groep verlaten).  
 
Notulen 18 januari 2021: geen opmerkingen. 
 
Stadsring: dit punt komt t.z.t. weer terug. Wel kan eenieder individueel reageren op de plannen via 
stadsring@amersfoort.nl. 
 
Aanpak bedrijfsafval: brief van Jesse de Graaff (Bureau 7TIEN) ontvangen. Wij vragen ons af wat de 
horeca wil. Er zijn verschillende aanbieders actief in de binnenstad om afval op te halen, wat 
resulteert in verhoging van de geluidsoverlast. Denk ook aan de grootte van de wagens. Cécile 
Swennenhuis vraagt aan het bureau hoe ver men is met het advies. 
 
Hoogbouw: dit punt wordt naar de volgende keer geschoven. 
 
Zonnehof: gesprek met projectmanager vervroegen van september naar juli. Op termijn praten met 
de wethouder.  SGLA wacht even af, van het Boekhuis geen reactie. 
 
Wijkmobiel: weinig enthousiasme voor. Is particulier initiatief, voor het uitrollen zijn vrijwilligers 
nodig. Ook volgende keer weer op agenda. 
 
Zusterhuis: wil graag een keer met het BBN in gesprek komen. 
 
Actielijst:  

 GFT: contact met Groen Links gaat via Tanika Scherbinski (raadslid). Rapport afvalstoffen 
moet nog in de gemeenteraad besproken worden. Vragen BBN zijn genoteerd, we moeten 
even afwachten in verband met zwangerschapsverlof. Zijn er alternatieven, bijvoorbeeld 
voor het ophalen van het bladafval. Nu kost dat 25 euro per keer. We moeten nu eerst 
wachten op het genoemde rapport en daarna verder kijken.  

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: kastanjes gekapt zonder vergunning.  
 Groen: er komt een nieuwe notitie over het plantsoen. 
 Goeie buren: heen nieuws. 
 Buurtbudget: aanvragen komen binnen, na 8 maart beoordeling. 
 Communicatie: volgende BBN Nieuws in de loop van maart, is digitaal nummer. 
 Duurzaam binnenstad: op concept plannen binnenstad kan tot 31 maart gereageerd worden. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Paul Meijer: Friso Smits is per 1 maart de nieuwe gebiedsmanager voor de binnenstad. 
Andere contactpersonen zijn Sonja Pouw (adviseur leefomgeving), Mariska Smit 
(contactpersoon economie) en Jurgen Baas (gebiedsbeheer openbare ruimte). 
 

Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 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.  
 Cécile Swennenhuis neemt contact op met Bureau 7TIEN hoe ver men met het advies is. 


