
Verslag bijeenkomst BBN 21 juni 2021 in de Rooie Cent 
 
Aanwezig: Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Cécile Swennenhuis, Jenna Vermaat, Paul Meijer 
(voorzitter). 
 
Afwezig met kennisgeving: Henk Ham, Joyce School, Jolande Koelewijn. 
 
Notulen 17 mei: geen opmerkingen. 
 
Koopgoot Amicitia: zit beweging in, plannen zijn nog niet echt duidelijk. Men wil leegstand 
tegengaan. In de gaten houden. 
 
Omgekeerde afvalscheiding: vooraf scheiden is alleen achteraf beter. Tuinafval via witte zakken kost 
15 euro per zak, dus erg duur. Stadskern heeft geen gft-containers. Zelf op eigen naam via politieke 
partij protesteren of namens BBN, bijvoorbeeld via Groen Links? Hoe politiek te bewerken? Paul 
Meijer kijkt waar nieuwe folder afvalscheiding te halen of te vinden is. 
 
Autoluwe binnenstad: op agenda zetten. Schouw binnenstad? 
 
Blok maaien: voor kennisgeving aangenomen, wel goed dat Agnes Witte dit gesignaleerd heeft. 
 
Zonnepanelen: de gemeente heeft bedankt voor de brief, ze gaan er iets mee doen. Bijhouden wat 
aan vergunningen wordt afgegeven, bezwaar maken is echter niet mogelijk. Even afwachten. 
Voorstel voor snelloket een idee? 
 
Hoogbouw Zonnehof: het economisch model wordt belangrijk. In september praten met de 
projectmanager, het BBN zit mee aan tafel over de hoogbouw Zonnehof met onder meer de 
supervisoren en de projectleiding. Wij wensen Amersfoort meer ‘Iconische bouw’ toe. 
 
Actielijst: geen bijzonderheden. 
 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: vanwege de corona-problematiek nog geen nieuwe bijeenkomst bekend. 
 Openbare ruimte: Paul Meijer gaat op 22 juni naar Halewijn over indeling Hof, Jan Bronius is 

er ook bij. 
 Groen: geen nieuws. 
 Goeie buren: zijn weer begonnen op de vrijdagmorgen. Ook de excursies starten weer. 
 Buurtbudget: budget 2021 is nu helemaal op. 
 Communicatie: BBN Nieuws 145 is in productie, is digitaal nummer. 
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws. 
 Binnenstad overleg: BBN is bij de herinrichting/ontwerp Varkensmarkt niet een direct 

betrokken stakeholder maar er zijn voldoende directe buren/bewoners betrokkenen. 
Voorlopig ontwerp Varkensmarkt wordt 23/6 besproken. Paul Meijer gaat weer als de PEB-
bijeenkomst niet meer digitaal is. 
 

Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:  
 Jenna Vermaat: windmolens Isselt: graag protesteren! 
 Paul Meijer: via indebuurt033 komt geld vrij. Gaat naar gesprek met Jolande Koelewijn op 6 

juli. Johan Riemersma gaat mee. 
 



Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 21 juni, 19 juli vervalt, mogelijk extra op 16 
augustus (wacht op bevestiging Rooie Cent), 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december.  

Actielijst: 
 Adressenlijst BBN: werkgroepen graag aanpassingen doorgeven aan Hans Wels.  
 Folder afvalscheiding: Paul Meijer zoekt uit waar deze te halen of te vinden is. 


