Verslag bijeenkomst BBN 18 oktober 2021 in de Rooie Cent
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma (verslag). Hans Wels, Jan Bronius. Henk Ham,
Henk van Es, Jenna Vermaat Cécile Swennenhuis, Fijko Gerritsen afwezig.
De aanwezigen maken zich wat zorgen over de vele al dan niet afgemelde niet-aanwezigen. Coronamoeheid, aankondiging korte vergadering, ruimte 1 e verdieping Rooie Cent zonder gezellige nazit,
minder aansprekende agendapunten, kunnen allemaal meegespeeld hebben. Misschien is een
kerstborrel met alle (werkgroep)leden een gelegenheid om daar eens op te reflecteren. Hans is daar
nog wat buurtbudget voor?
Notulen 20 september: geen opmerkingen.
Wijknetbijeenkomst op 7 oktober vanaf 15.30 uur in Alma. Johan Riemersma en Paul Meijer zijn
geweest. Voornaamste agendapunt inventariseren van sociale activiteiten rond de Kerst.
28 oktober is er weer een wijknetwerkbijeenkomst in de Witte Vlinder.
“Graag willen wij jullie uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst op donderdag 28 oktober van de
wijken Kruiskamp Koppel / Binnenstad. De bijeenkomst zal zijn van 19:30-21:30 in de Witte Vlinder
aan de Van Galenstraat 30. De inloop is er van 19:30-19:45.”
Voorstel is dat Céile (?) en Johan gaan, maar meer mensen kunnen deelnemen. Laat even weten dan
stuur ik de agenda toe.
Blijven staan: Andere ideeën zijn: thema-avond(en) verduurzaming (waterstof in plaats van gas?),
cursus senioren over omgaan met IPad, sedumdaken in binnenstad in verband met wateroverlast.
Herinrichting Hof: opnieuw namens het BBN een reactie gestuurd.
Omgekeerde afvalscheiding: niet verder gekomen.
Stadsring 47: Johan Riemersma wil als direct belanghebbende de zaak volgen. Idee is afbraak
Stadsring 47, optopping met 6 lagen van Asch van Wijckstraat 2-4. Naast kantoren, appartementen
met dakterrassen..
Hoogbouw Zonnehof: de gemeente en het BBN zitten achter in de keten, we gaan in het najaar
praten met Bob Braak en Lies Oudenaarde. Johan nodigt uit.
Alma of Rooie Cent: we blijven liever in de Rooie Cent, maar boven is geen prettige optie. Navraag
leert dat DINSDAG beneden wel vrij is. Laat weten of dat een probleem is aan Paul.
Rondje werkgroepen:
Aangenaam Amersfoort (nieuwe bewoners): 30 oktober in de Joriskerk. Voorstel: Dit keer Johan en
Paul.
Groen: Johan en Agnes hebben wat suggesties voor plantovalen ed langs het plantsoen opgestuurd
naar werkgroep.
Buurtbudget: loopt goed, zie verder BBNnieuws146.
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt.
Vergaderingen 2021: maandagavond (?) 20.00 uur op 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.

