Verslag bijeenkomst BBN 17-5-2022
Aanwezig: Johan Riemersma (voorzitter), Jenna Vermaat, Jan Bronius, Hans Wels (verslag).
Afwezig: Paul Meijer, Henk Ham.
Aangenaam Amersfoort: op 25 juni gaat Johan Riemersma en vraagt Paul Meijer. Jenna Vermaat is
reserve.
Notulen 19 april: Het moet niet Marco Gijsen zijn maar Maikel Gijsen.
Vervanging Cécile Swennenhuis: Oscar Brug wordt hiervoor gevraagd.
Hoogbouw: over dit punt is inmiddels een raadsvergadering geweest. Weinig weerwoord, wordt
geknabbeld aan de hoeveelheid sociale huur. Bestemmingsplan moet aangepast worden om
hoogbouw mogelijk te maken langs de Stadsring. Wachten op definitief plan, dan actie met o.a.
SGLA. Jenna Vermaat zoekt uit wat in het AD geschreven is over de hoogtes van respectievelijk 25 en
40 meter hoog, 16 lagen kan nooit 45 meter zijn.
Buurtbudget: Paul Meijer en Hans Wels hebben de aanvragen beoordeeld. De aanvraag van Stichting
ring naar park van 3500 euro staat op de wachtlijst. Kan waarschijnlijk deels gehonoreerd worden als
budget vrijkomt als projecten niet doorgaan, anders in 2023.
Wijkplan binnenstad: het BBN is voorstander van burgerberaden. Johan Riemersma schrijft een stuk
hierover voor een volgende BBN-bijeenkomst. Het genoemde artikel over gentrificatie in de
Stadsbron was een interview met Johan Riemersma. Hij heeft wel een stuk in de Stadsbron
geschreven over ‘Stadsbeelden met bomen’ van Jakob Kruijff.
Stadsgesprekken: Paul Meijer en Johan Riemersma gaan naar enkele van deze gesprekken toe. Zie
ook stukje hierover op de website van het BBN onder ‘Berichten uit de binnenstad’. Neem contact op
met Paul en/of Johan als anderen van het BBN ook gaan.
Overlast: veel problemen in de binnenstad met uitgaanspubliek. Johan Riemersma neemt contact op
met bewoner Vijver voor een stukje in het BBN Nieuws over dit punt.
Rondje werkgroepen:
 Nieuwe bewoners: op 25 juni is de volgende bijeenkomst.
 Openbare ruimte: de bestrating van de Hof ziet er niet uit, veel kapotte tegels. Voorstel
herinrichting van de Hof komt waarschijnlijk nog wel een keer ter sprake bij een komende
bijeenkomst van de betrokken ‘clubs’. Men is met een ontwerp bezig.
 Groen: plantenruilbeurs op 26 mei bij Hein.
 Goeie Buren: hebben een eigen flyer/mail. Sommige activiteiten zijn snel vol. Een beetje een
dooddoener als je je aanmeldt, vaak geen plek meer. Samenwerking met het Seminarie komt
van de grond.
 Buurtbudget: loopt, eerste betalingsaanvragen zijn al binnen. Het buurtbudget in Amsterdam
is eigenlijk een combinatie van het buurtbudget bij ons en subsidie via 033indebuurt. Weinig
projecten zijn in Amsterdam gerealiseerd volgens een stuk in het Parool. Het ‘snelloket voor
dummies’ lijkt meer iets voor de gemeente om te realiseren en niet voor het BBN/buurtbudget.
 Communicatie: BBN Nieuws 150 is uit, aan 151 wordt gewerkt. Festival van inzicht van 16
t/m 18 september: gaat het BBN daar iets doen, bijvoorbeeld door werkgroep Groen?
 Duurzaam binnenstad: geen nieuws.



Binnenstad overleg: geen nieuws.

Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 21 juni, 19 juli, 20 september, 18 oktober, 15
november en 20 december.

