
Verslag bijeenkomst BBN 16-8-2022 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Jenna Vermaat, Jan Bronius, Hans Wels 
(verslag). 
 
Notulen 19 juli 2022: Jan Bronius was ook bij het burgerberaad aanwezig, geen duidelijke resultaten. 
Pitstop op de Stadsring is op 17 en 18 september. 
 
Coalitieakkoord: het akkoord is redelijk concreet naar de bewoners toe. Biodiversiteit bij nieuwbouw 
is goed, maar waar is de provinciale natuurvisie? Handhaving bij plaatsing huurfietsen, hoe snel 
opgehaald? Lijkt weinig geld beschikbaar voor de plannen rond de Hof. Handhaving overlast 
uitgaansavonden moet beter geregeld worden, wordt aandacht aan geschonken in de komende BBN 
Nieuws. Het akkoord is op zich positief, maar de problemen in de binnenstad worden niet specifiek 
benoemd. Wel komt er overleg met bewonersgroepen. Het BBN wil graag een overleg met de 
wethouder binnenstad over de specifieke problemen in de binnenstad. Paul Meijer nodigt hem uit. 
De sociale cohesie in de binnenstad is een agendapunt in het overleg met Jelle de Boer. 
 
BBN-borrel op 8 september in de Rooie Cent: de werkgroepen nodigen zelf hun leden uit. Paul 
Meijer nodigt Forum Flehite, Indebuurt033, SGLA, Buurtbestuur en Oscar Brug uit. Jenna Vermaat 
vraagt Jelle de Boer, Cécile Swennenhuis, Henk Ham, Agnes Witte, Henk van Es, Rooie Cent en Tineke 
Dooyewaard uit. Jan Bronius vraagt Fijko Gerritsen. 
 
Pitstop 17 en 18 september: BBN maakt een boomspiegel (Johan Riemersma), eventueel iets met 
energie binnenstad en met stoepkrijt een groene golf op de Stadsring. Ook aan prikken vuil wordt 
gedacht. 
 
Wijkplan: volgende BBN-bijeenkomst. 
 
Terrasbeleid: datum is nog niet bekend. Tom de Wit en Rob Blaauw gaan waarschijnlijk. Hans Wels 
kan eventueel ook, afhankelijk van de datum. Jan Bronius stemt af het Henk Vreekamp.  
 
Rondje werkgroepen: veel werkgroepen ontbreken bij de BBN-bijeenkomsten. Hans Wels stuurt lijst 
met leden werkgroepen mee, deze moet bijgewerkt worden. Paul Meijer nodigt de contactpersonen 
van de werkgroepen uit voor een komende BBN-bijeenkomst. 

 Nieuwe bewoners: geen nieuws. 
 Openbare ruimte: geen nieuws.  
 Groen: geen nieuws.  
 Goeie Buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: geen nieuws. 
 Communicatie: geen nieuws. 
 Duurzaam binnenstad: vergunning aanvragen zonnepanelen op zadeldaken gedoogd? 
 Binnenstad overleg: geen nieuws.  

 
Rondvraag: 

 Johan Riemersma: in volgende BBN Nieuwsbrief komen ook stukjes over het burgerberaad 
en verslag Pitstop. 

 Hof: budget voor inrichting Hof is komende 3 jaar rond de 200.000 euro, bestemd voor 
verlichting en bestrating? 

 Hoogbouw: wij vragen ons af hoeveel mensen uit de randstad naar Amersfoort zijn 
gekomen. In de hoogbouw kosten de bovenste etages vaak 1 tot 1,5 miljoen. 
 



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

 
 


