Verslag bijeenkomst BBN 15-2-2022
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Cécile Swennenhuis, Johan Riemersma, Henk Ham, Jenna
Vermaat, Hans Wels (verslag).
Notulen 18 januari 2022: het stuk over tuinafval en gft is door Jenna Vermaat en Cécile Swennenhuis
opgesteld.
Mededelingen:
 Bewonersmanifest SGLA: wacht op de definitieve versie.
 Samenwerkingen: In komende BBN-nieuws komt een stukje over de samenwerkingen met
SGLA, Flehite en Indebuurt033 te staan, geschreven door Johan Riemersma.
 Hoogbouw: in maart naar raadsspreekuur. Verder nog geen nieuws over dit punt.
 Bijeenkomst 9 maart wijknetwerk: Paul Meijer gaat, Cécile Swennenhuis ook als zij kan.
 Andere bijeenkomsten: politiek debat op 24/2 in de bibliotheek; op 9/3 in de Observant over
manifest duurzaamheid en op 14/3 in KAdE café over manifest PEB.
 Wijkplan: Jolande Koelewijn heeft ons op 17 januari geen wijkplan gemaild maar een flyer
met daarin een publieksgerichte beknopte samenvatting van punten uit het wijkplan 2022.
We misten onze inbreng op o.a. punt van verduurzaming binnenstad: waarom ook geen
overzicht van mogelijke subsidies? Wederom staat er: 3000 bewoners Binnenstad. Klopt niet:
dat moet 7000 bewoners zijn!
Regels bezorging: Henk Ham heeft uitgezocht welke regels voor de bezorging van het BBN Nieuws
gelden. Volgens informatie op de website van de gemeente Amersfoort geldt dat bij een Nee/Nee
sticker wel informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor bewoners belangrijk
is om te weten bezorgd mag worden. Maar ons standpunt is, om problemen te voorkomen, dat het
verstandig is om het BBN Nieuws niet bij een Nee/Nee sticker te bezorgen.
GFT/tuinafval: het is een duidelijk stuk geworden van Jenna Vermaat en Cécile Swennenhuis
geworden. Eventuele opmerkingen via e-mail opsturen naar Cécile Swennenhuis. Zij maakt het stuk
dan verder af en stuurt het op naar de gemeente Amersfoort.
Rondje werkgroepen:
 Nieuwe bewoners: in verband met corona nog geen nieuwe bijeenkomst bekend.
 Openbare ruimte: Johan Riemersma schrijft een stukje over het gebrek aan openbare
toiletten in het BBN Nieuws.
 Groen: Johan Riemersma schrijft voor de Stadsbron een stuk over het boekje ‘Het moet
getekend worden’ van Jakob Kruijff over situatie toen en nu.
 Goeie Buren: geen nieuws.
 Buurtbudget: aanvragen buurtbudget 2022 komen binnen. Paul Meijer denkt na over
mogelijke doelen besteding buurtbudget. Aanvullende opmerking: op 7 maart was het
beschikbare budget al met bijna 6000 euro overschreden door de vele aanvragen.
 Communicatie: volgende BBN Nieuws is in productie, nummer 149.
 Duurzaam binnenstad: in het komende BBN Nieuws staat hierover een stukje.
 Binnenstad overleg: PEB-manifest wordt in verschillende bijeenkomsten besproken.
Rondje nieuws uit de binnenstad en rondvraag:
 Jenna Vermaat: zij meldt over het repair café (staat op website BBN) en retourboulevard.
Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 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.

