
Verslag bijeenkomst BBN 15 november in de Rooie Cent 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Cécile Swennenhuis, Hans Wels (verslag). Gast 
bij punt Flehite: Rob Blaauw. 
 
Afwezig: Jan Bronius, Henk Ham, Jenna Vermaat. 
 
Notulen 18 oktober: geen opmerkingen. In 2022 vergaderen we op de dinsdagavond. 
 
Versterking: Jolande Koelewijn (033 in de buurt) levert ook namen aan, eventueel stukje in BBN-
nieuws om nieuwe leden te werven. 
 
Wijkberaad 28 oktober: voornamelijk professionals aanwezig, weinig bewoners. Punten waren o.a. 
groen, hoe ziet de buurt eruit, Kruiskamp en veiligheid. 
 
Amersfoort aangenaam: komt verslag in BBN Nieuws. 
 
Wijknetwerk 7 oktober: notulen zijn binnengekomen. 
 
Flehite: Jan Bronius is toegetreden. Flehite is 90 jaar geleden opgericht toen de Koppelpoort zou 
worden gesloopt. Welstandscommissie binnenstad is opgeheven door de gemeente, maar Flehite 
zou daar wel iets over willen zeggen. Wil zich bezighouden met het erfgoed, maar niet voor 
dakkapellen. Wil onafhankelijk zijn, maar wel ‘on speaking terms’ met de gemeente zijn, maar daar 
gaat niet veel vanuit. Wil zich in de breedte met het erfgoed in de binnenstad bezighouden. 
Ambtenaren willen wel graag contact met Flehite hebben. Wethouders tonen weinig bevlogenheid, 
nooit geld beschikbaar. Flehite gaat stuk maken over wat mis is en wat verbetert kan worden. 
Uitwisseling met BBN, bijvoorbeeld door een keer 4 extra pagina’s in het BBN Nieuws. Verslagen 
Flehite worden doorgestuurd. 
 
SGLA: nieuw bestuurslid binnenstad, een keer uitnodigen voor de BBN-bijeenkomst. 
 
Omgekeerde afvalscheiding: motie aangenomen, uitwerking plan bezig, lijkt weinig ruimte te zijn 
volgens de begroting. Helaas geen input van BBN’ers gehad. 
 
Stadsring 47: Johan Riemersma schrijft brief op persoonlijke titel, houdt het BBN op de hoogte. 
 
Zonnehof: Helaas willen partijen geen gesprek met het BBN. 
 
Alma: we blijven in de Rooie Cent bijeenkomen, maar in 2022 op de dinsdagavond. 
 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: bijeenkomst is geweest, Goeie Buren is bij BBN aangesloten. 
 Openbare ruimte: wachten op reactie op de door Johan Riemersma, Jan Bronius en Paul 

Meijer geschreven reactie op de plannen rond de Hof.  
 Groen: Agnes Witte en Johan Riemersma hebben een rondje over het plantsoen gelopen. 

Opmerkingen gaan naar de werkgroep plantsoen van de gemeente. Jenna Vermaat en Cécile 
Swennenhuis zijn naar bijeenkomst Groene Huis geweest, was leuk. 

 Goeie Buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: geen nieuws. 
 Communicatie: geen nieuws. 
 Duurzaam binnenstad: project loopt nog niet, stroomnet zit vol. 



 Binnenstad overleg: afgezegd. 
 
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 
21 juni, 19 juli, 20 september, 18 oktober, 15 november en 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. 
 Nieuw bestuurslid SGLA een keer uitnodigen voor BBN-bijeenkomst. 

 
Verslag bijeenkomst BBN 14 december 2021 
 
Aanwezig: Johan, Cecile, Jan, Paul, Frank VGLA (gast) 
 
1. Frank was heel blij met de opmerkingen van Johan en Jenna. (Zijn naar ieder gemaild). Hij stuurt 
ons volgende week het aangepaste Manifest. Dan kunnen wij onze handtekening eronder zetten.  
 
2. Cecile neemt morgen deel aan de digitale hearing over GF(T) pilot Wormerij. Dat geldt ook voor 
Johan en Jenna (Cecile vraagt haar). 
In januari verder actie richting wethouder en andere raadsleden naast Tanika Scherbinski. 
 
 


