
Verslag bijeenkomst BBN 17 mei 2021, 20.00 uur via Teams 
 
Aanwezig: Johan Riemersma (voorzitter), Hans Wels (verslag), Henk Ham, Cécile Swennenhuis, Joyce 
School.  
 
Afwezig met kennisgeving: Paul Meijer. 
 
Notulen 19 april 2021: geen opmerkingen. 
 
Omgevingsvisie: Johan Riemersma vindt de reactie van de gemeente Amersfoort niet echt duidelijk. 
Op 18 mei is er weer een bijeenkomst over dit punt. Er zijn verschillende ideeën, maar hoe valt dat 
allemaal met elkaar te rijmen. Te weinig informatie, moeilijk om een totaalbeeld te krijgen. In het 
algemeen wel fatsoenlijke antwoorden van de gemeente. Wellicht even afwachten tot er meer 
bekend is na 18 mei. Wij moeten ons t.z.t. richten op de binnenstad, maar wel de samenhang in de 
gaten houden. 
 
Gft/afvalscheiding: Cécile Swennenhuis vertelt dat Bureau 7TIEN advies gegeven heeft over de 
ondernemers in de binnenstad. Bewoners en afval: Ida Bromberg (GL) geeft aan dat dat punt onder 
de aandacht is, rapport zou in de eindfase zijn. Afwachten tot advies/rapport beschikbaar is. 
 
Advies BBN aan gemeente: concept is bijgewerkt en mag via Paul Meijer de deur uit. 
 
Hoogbouw Zonnehof: gebeurt op dit moment niet veel, wachten tot meer bekend is over 
ontwikkelingen over dit gebied. Er is contact met het Boekhuis. Gesprek over dit punt is 
waarschijnlijk in september. 
 
Namen wijken: alleen naamsveranderingen. Punt is afgehandeld. 
 
Amicitia: Perry Sport wordt expositieruimte, idee om ruimte voor ateliers te maken. Op actielijst: hoe 
kunnen wij hieraan actie ondernemen? 
 
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 geweest. 
 Buurtbudget: er was nog wat buurtbudget over, maar is ondertussen helemaal toegezegd. 
 Communicatie: het nieuwe BBN Nieuws wordt in de binnenstad verspreid. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 
 Binnenstad overleg: in juni weer bijeenkomst. 

 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  

 Hans Wels: Parkeerplaatsen op de Kamp worden opgeheven, trottoir wordt aangepakt. 
 

Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 21 juni, 19 juli, 20 september, 18 oktober, 15 
november, 20 december.  

 



Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Amicitia: hoe kunnen wij hieraan actie ondernemen? 


