
Verslag bijeenkomst BBN 19 april 2021, 20.00 uur via Teams 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Henk Ham, Cécile 
Swennenhuis, Jan Bronius en Jenna Vermaat. Afwezig met kennisgeving: Joyce School. Bij het punt 
over de zonnepanelen en duurzaam erfgoed zijn Peter Veelink, Rob Blaauw en Godfried Reuser 
aanwezig. 
 
Notulen 22 februari 2021: geen opmerkingen. 
 
Zonnepanelen/duurzaam erfgoed in de binnenstad: Peter Veelink is verbaasd over het onverenigd 
zijn tussen zonnepanelen en stadsbeeld. Zijn pleidooi is meer vrijheid als daken niet in zicht zijn en 
dus panelen mogelijk zijn. Van 26000 m2 zou nu maar 6% in gebruik zijn door zonnepanelen. Het 
traditionele dakenlandschap mag van de gemeente niet veranderen en het is lastig om een 
vergunning te krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Veel daken zijn van ondernemers en deze 
willen niet echt meewerken. Wat is dus particulier en wat is van beleggers/verhuurders. Alle plannen 
van de werkgroep zijn afgeschoten. Men is nog bezig met een strook langs de Zielhorsterweg, maar 
dat is duur en lastig. Voorlopig ook weinig kans op Isselt. Men gaat zich richten op eigen zonne-
panelen op het eigen dak. De zonnepanelen op het weiland bij het Meander kunnen nog niet 
geplaatst worden omdat de boot met de panelen nog aan de ketting ligt in Egypte. 
 
Erfgoedcommissie: uitbreiding is gewenst in verband met het punt van de duurzaamheid. Er moet 
ook gekeken worden naar wat het oplevert en niet alleen naar esthetiek en monumentaliteit. 
 
Terugbrengen aantal airco’s in het zicht: Jan Bronius merkt op dat aan dat punt al gewerkt wordt, 
bijvoorbeeld bij Madonna en de Blauwe Engel. Beiden zijn voorbeelden hoe en wel kan. 
 
Kijk ook naar andere zaken als isolatie en glas. Binnen de singels zijn alle daken vergunning plichtig 
als het gaat om zonnepanelen. Het gepubliceerde plaatje is niet helder, ‘groene’ platte daken zouden 
niet vergunning plichtig zijn. Van de daken zou 1/3 deel plat zijn.  
 
Advies aan de gemeente: zoek uit wat beschikbaar is voor zonnepanelen (platte daken) en maak ze 
vergunning vrij. De gemeente wil alleen organiseren, je moet de rest zelf doen. Hoe koppel je 
belangen bewoners en gemeente? Niet alleen de energierekening moet omlaag, maar ook werken 
aan duurzaamheid, van het gas af. 
 
Paul Meijer gaat naar aanleiding van de discussie het pleidooi aanpassen. Ook de punten die 
besproken worden met Sandra Hovens (gemeente Amersfoort) worden vastgelegd. Deze worden 
t.z.t. toegevoegd aan de notulen. 
 
Omgevingsvisie: naar volgende bijeenkomst. Wel graag van tevoren inlezen over dit punt. 
 
Zusterhuis: voorstel als in agenda wordt goedgekeurd. 
 
Hoogbouw: in juni op de agenda. Cécile Swennenhuis komt ook naar het gesprek. 
 
Wijkindeling: gaat eigenlijk alleen om naamsveranderingen en niet om een verandering van de 
wijkindeling. 
 
Buurtbudget: toezeggingen zijn inmiddels verzonden met waar nodig advies om het zo goedkoop 
mogelijk uit te voeren. 
 
Actielijst: geen bijzonderheden. 



 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: vanwege de corona-problematiek nog geen nieuwe bijeenkomst bekend. 
 Openbare ruimte: geen nieuws.  
 Groen: geen nieuws. 
 Goeie buren: stekjesruilbeurs op Hemelvaartsdag. 
 Buurtbudget: verder geen nieuws. 
 Communicatie: voortaan vermelden als stukje van een werkgroep afkomstig is. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 
 Binnenstad overleg: graag de notulen van dit overleg lezen. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Paul Meijer: Jolande Koelewijn kom met voorstel ondersteuning voor website binnenstad bij 
wijkconnect. Verder: is het mogelijk om een alert in te stellen bij de gemeente bij wijzigingen 
in de buurt? 

 Jenna Vermaat: is er een verdieping op het gebouw naast het station geplaatst? Johan 
Riemersma: nee, indeling is veranderd in verband met techniek. 
 

Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 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. 
 Paul Meijer: pleidooi aanpassen, besproken punten met Sandra Hovens vastleggen t.b.v. 

notulen. 


