Verslag bijeenkomst BBN 18 januari 2022 (digitale bijeenkomst)
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Henk Ham, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Hans
Wels (verslag).
Afwezig: Cécile Swennenhuis (kon niet inloggen), Jolande Koelewijn (ziek), heeft wel de flyer van
033indebuurt opgestuurd. Het aantal bewoners van de binnenstad is niet 3000, maar 7000.
Notulen 15 november en 4 december 2021: geen opmerkingen.
Bewonersmanifest: het manifest lijkt goed, maar mist de scherpte van de opmerkingen van Johan
Riemersma en niet alles is opgenomen. Het manifest wordt nog niet ondertekend. Paul Meijer maakt
eerst een concept met opmerkingen en neemt contact op met de SGLA.
StadsWormerij: de aankondiging van de pilot wordt als kennisgeving aangenomen. Wordt
ondersteund, maar we missen wel de problematiek van het tuinafval. Jenna Vermaat maakt een
voorstel rond de problematiek van het tuinafval om naar de gemeente Amersfoort te sturen.
Bespreken in de bijeenkomst van februari.
Hoogbouw: samen met het Boekhuis naar de raadsvergadering. Johan Riemersma regels het contact.
Wijknetwerk: punt verder niet besproken. Joram Meysen wordt door Paul Meijer uitgenodigd om
aanwezig te zijn zodra we weer in de Rooie Cent bijeenkomen.
Rondje werkgroepen:
 Nieuwe bewoners: in verband met corona nog geen nieuwe bijeenkomst bekend.
 Openbare ruimte: Jenna Vermaat meldt dat regelmatig in de buurt geürineerd wordt. Is er
een strategie openbaar toilet van de gemeente Amersfoort? Hoe zit het met de handhaving?
Jenna Vermaat maakt een voorstel. Er bestaat een app ‘Hoge nood’. Samenwerking met
Flehite en SGLA: stukje hierover door Johan Riemersma in gedrukt nummer BBN Nieuws
opnemen. BBN is dan ook hierover aanspreekbaar. Jan Bronius gaat op 5 februari naar
bijeenkomst in het Stadscafé.
 Groen: geen nieuws.
 Goeie Buren: lichtjestocht binnenstad was geslaagd.
 Buurtbudget: eerste aanvragen buurtbudget 2022 komen binnen.
 Communicatie: Henk Ham vraagt zich af waar het BBN Nieuws wel en waar niet bezorgd mag
worden.
 Duurzaam binnenstad: project loopt nog niet, stroomnet zit vol. Wethouder heeft contact
met het kabinet opgenomen over het feit dat het stroomnet vol dreigt te lopen.
 Binnenstad overleg: komt met manifest, Johan Riemersma en Paul Meijer hebben hieraan
meegewerkt.
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:
 Henk Ham: Stadsring 47 – eerst afstemming met verschillende afdelingen, zou eigenlijk niet
kunnen met 11 verdiepingen. Johan Riemersma houdt dit in de gaten.
Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 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.
Concept opmerkingen bewonersmanifest (Paul Meijer).
Concept problematiek tuinafval (Jenna Vermaat), bespreken op bijeenkomst in februari.
Voorstel rond openbare toiletten (Jenna Vermaat).
Stukje over Flehite/SGLA in BBN Nieuws (Johan Riemersma).

