Verslag bijeenkomst BBN 20 september 2021 in de Rooie Cent
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Hans Wels (verslag), Jan Bronius.
Gasten: Jolande Koelewijn (in de buurt), Friso Smits (gemeente Amersfoort) bij punt over de
wijkscan.
Notulen 16 augustus: geen opmerkingen, Joyce School komt niet meer.
Wijkscan: de binnenstad heeft rond de 7000 inwoners, de stadskern is wat anders. De binnenstad
omvat meer ‘buurtjes’, geen ‘wijkgevoel’. Iedere wijk krijgt een plan van aanpak, looptijd 2 jaar. Het
gaat om de actualiteit en geen herhaling van beleid. Het proces is belangrijker. Richting geven aan
vraagstukken, draagvlak voor prioriteiten en in overleg. Jan Bronius noemt hierbij als voorbeeld de
verkoop van de parkeergelegenheid in de Breestraat waar het niet goed ging. Transparantie door de
gemeente Amersfoort is belangrijk, anders haken mensen af. Het plan van aanpak wordt vastgesteld
door de raad. Overleg met bewonersgroepen is belangrijk. De binnenstad verandert door komst
‘rijkere’ mensen die de ‘armere’ mensen verdringen.
Aanvullende diepte interviews, overleg met Jolande Koelewijn over de binnenstad als wijk. Maar is
daar tijd voor? Dat zou voor andere wijken dan ook moeten gebeuren. De woningdichtheid in de
binnenstad is groot en brengt problemen met zich mee. Moeten scenario’s niet opnieuw bij ons
binnengebracht worden, is vervolggesprek mogelijk? Denk aan plannen over het stationsgebied, de
Stadsring, visies over de pleinen, hoe geld binnen halen, invulling stadhuisplein?
We missen verduurzaming, monumenten, ontmoeting, handhaving, passiviteit voorkomen door
bewoners te activeren. Waarom in het plan voor de Hof anders ingevuld? Niets met ‘ons’ plan
gedaan.
Als plan van aanpak af is (waarschijnlijk voor kerst 2021) krijgen wij het te zien.
Na corona: hoe kunnen mensen in de binnenstad elkaar ontmoeten? Wijknetbijeenkomst op 7
oktober vanaf 15.30 uur in Alma. Johan Riemersma en Paul Meijer gaan. Andere ideeën zijn: themaavond verduurzaming (waterstof in plaats van gas?), cursus senioren over omgaan met IPad,
sedumdaken in binnenstad in verband met wateroverlast.
Hof: op 4 oktober online bijeenkomst. Johan Riemersma doet ’s morgens mee, Paul Meijer doet
misschien ook mee.
Omgekeerde afvalscheiding: niet verder gekomen.
Stadsring 47: Johan Riemersma wil wel meedenken.
Hoogbouw Zonnehof: de gemeente en het BBN zitten achter in de keten, we gaan in het najaar
praten met Bob Braak en Lies Oudenaarde.
Alma: we blijven liever in de Rooie Cent, nog steeds boven? Jan Bronius vraagt naar mogelijkheden
en kosten bij van Zanten.
Rondje werkgroepen: in verband met de tijd wordt dit overgeslagen.
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt.

Vergaderingen 2021: maandagavond 20.00 uur op 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.

