
Verslag bijeenkomst BBN 21-6-2022 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Jenna Vermaat, Jan Bronius, Oscar Brug, Hans 
Wels (verslag). 
Afwezig: Henk Ham. 
 
Notulen 17 mei 2022: punt overlast: parkeren (brom)fietsen is ook een probleem. Mogelijk komt in 
het volgende BBN Nieuws een stukje over de overlast. Ondersteuning bewoners met klachten door 
het BBN is de bedoeling. Jenna Vermaat maakt een concept over deze problematiek voor de 
gemeenteraad en Friso Smits. 
 
Kennismaken met Oscar Brug: Oscar Brug volgt Cécile Swennenhuis op. Iedereen stelt zicht voor en 
vertelt wat hij of zij doet binnen het BBN. 
 
Stadsgesprekken en burgerberaden: hier is weinig belangstelling voor. Was nogal gestuurd, slechte 
stellingen. Veel politici aanwezig, geen jonge mensen. Johan Riemersma gaat mede een journalisten-
café oprichten. Het BBN wil wel mee blijven doen aan de gesprekken. We zijn benieuwd naar de 
samenvattingen. 
 
Wijkplan: nog geen nieuws, Johan Riemersma kijkt naar de dichtheid van de bewoning in de 
binnenstad.  
 
Selfstorage Kreupelstraat: schijnt vergunning voor oude winkel Aldi verleend te zijn. Een rapport 
geen aan dat 30% van dit soort opslagruimtes door criminelen gebruikt wordt. Afwachten hoe dit 
verder loopt. 
 
Transformatie Suncourt Zonnehof: uitnodiging om 5 juli van gedachten te wisselen. SGLA en Flehite 
zijn ook uitgenodigd. Johan Riemersma en Paul Meijer gaan. Rijksdienst cultureel erfgoed is niet om 
advies gevraagd. 
 
Rondje werkgroepen: 

 Nieuwe bewoners: op 25 juni is de volgende bijeenkomst. Paul Meijer en Johan Riemersma 
gaan. 

 Openbare ruimte: presentatie voorlopig ontwerp Hof/Groenmarkt is vanaf 22 juni is de St. 
Joriskerk te zien (ook op de website van de gemeente Amersfoort). Paul Meijer en Johan 
Riemersma gaan in ieder geval kijken.  

 Groen: Jenna Vermaat is bij ‘Groen in de binnenstad’ van Utrecht geweest.  
 Goeie Buren: op vrijdag veelal vast groepje, wel wat klusjes maar dat wordt onderling 

geregeld. Het systeem ‘Klusjes’ dat men nu gebruikt is ingewikkeld. 
 Buurtbudget: de functie ‘snelloket’ wordt eigenlijk al door 033indebuurt gedaan, bijvoor-

beeld voor subsidies et cetera. 
 Communicatie: BBN Nieuws 151 is inmiddels uit. Pitstop op de Stadsring 18 en 19 

september. Dit is een burgerinitiatief. Oproep om wat je wil of wat je kan doen door 
werkgroepen BBN, bijvoorbeeld een stand, iets met boomspiegels? 

 Duurzaam binnenstad: geen nieuws, is ‘Pitstop’ ook iets voor hen? Johan Riemersma vraagt 
Peter Veeling. 

 Binnenstad overleg: volgende overleg is 29 juni.  
 
Rondvraag: 

 Buurtborrel: Jenna Vermaat kijkt waar deze zomerborrel op 1 september gehouden kan 
worden. Voor deze borrel is buurtbudget gereserveerd (200 euro). 



 Jenna Vermaat: geeft een aantal stukjes door over activiteiten zoals ‘Steenbreek’.  
 
Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 19 juli, 20 september, 18 oktober, 15 november en 
20 december. 

 
 


