
Verslag BBN vergadering 16 augustus 2021  

Aanwezig:  Johan Riemersma, Jan Bronius, Paul Meijer, Jenna Vermaat, Cecile Swennenhuis(verslag)  

Afwezig met kennisgeving:  Hans Wels, Joyce School, Henk Ham en Jolande Koelewijn 

 

1 NAV notulen 21 juni 

- We zitten WEL aan tafel over de hoogbouw Zonnehof met onder meer de supervisoren en de 
project leiding  

- BBN is bij de herinrichting/ ontwerp Varkensmarkt niet een direct betrokken stakeholder 
maar er zijn voldoende directe buren/ bewoners betrokkenen. Dat voldoet.  

- Misverstandje over mee gaan van Johan op 6 juli gesprek. Johan was niet op de hoogte 

2 Wijkscan 

Paul stuurt de wijkscan nog toe (verkeerde bijlage) en vult aan/ maakt soort leeswijzer met 
opmerkingen. Rode draad: Waar is de Mens(ch)? Vraag is wat is de binnenstad? Tot hoever zijn de 
grenzen van de verschillende wijken. Bij de binnenstad hoort de Schimmelpenninckwijk en de 
Zonnehof. 3000 wordt genoemd maar dat moeten 7386 bewoners zijn. Dat vraagt wel meer 
aandacht. 

3 Omgekeerde afvalscheiding  

Tanika Scherbinski wil graag input van ons bij haar voorstel in de raad. Graag alle ideeën, suggesties  
en problemen die we ondervinden bij afvalscheiding en groenafval in de binnenstad naar Cecile 
sturen, zij maakt een totaal overzicht voor Tanika.  

4 Verruiming zonnepanelenbeleid 

Aandacht voor waterstof is in vergelijking met zonnepanelen nu te weinig in beeld. Geen afspraken 
over gemaakt. 

5 Hoogbouw Zonnehof 

In september wordt er een afspraak gemakt met BOB braak en Loes Ouwehands Johan, Jenna, Paul, 
Cecile. Wie zorgt voor die afspraak?   

6 kapvergunning Zonnehof Hollandse Linde en Plataan 

Johan heeft niets meer gehoord van het Boekhuis.  Een bewoner van het gebied kan reageren. Jenna 
vraagt aan Barbera om dit te doen. Tevens aandacht in het BBN nieuw met foto( Johan)  

7 Inrichting Hof,  4e  zienswijze genaamd Forum  

Aandacht voor meer publieke ruimte en activiteiten. Evenwicht horeca/ inwoners/ publiek van 
buiten. Op 5 september uitleg over laatste plan  van projectteam, dan horen we verder. Johan zorgt 
ook voor informatie BBN nieuws  

8 Corona gelden beschikbaar 

Ideeën hiervoor: 



- Buurtkamer revitaliseren (ALMA) Jenna vraagt Gea hiervoor en wat ze nodig heeft aan 
gelden om iets te doen. 

- Lezing of informatieve bijeenkomsten over bv duurzaamheid in de binnenstad  en stimuleren 
cohesie in de binnenstad  via burgerraad (mar dan een andere naam) Paul weet / vraagt 
iemand die dit kan doen. 

- Vlooienmarkt organiseren. (overleg Mario marktmeester)  

9 wvttk 

- SGLA meer betrekken/ meer samenwerken 
- Nacht van de literatuur op 18 september 
- Clean up day. Ook andere leden werkgroepen  BBN betrekken. Datum?  

 

 

  

 

 


