
Verslag bijeenkomst BBN 15-11-2022 
 
Aanwezig: Johan Riemersma (voorzitter), Jan Bronius, Henk Ham, Friso Smits (eerste deel), Hans 
Wels (verslag). 
Afwezig: Jenna Vermaat en Paul Meijer. 
 
Notulen 18 oktober 2022: De namen Sam/Sofie moeten omgedraaid zijn. De datum van de training is 
nog niet bekend. 
 
Agendapunten Friso Smits (gemeente Amersfoort):  

 Fietsparkeren: Iemand van de projectgroep heeft de redactie van het BBN Nieuws benaderd 
voor een stukje, maar het nummer komt daarvoor te laat uit. De campagne is gestart met 
banners, proberen meer bewustwording te realiseren, handhaving. Vergunningen terrassen 
Hof worden mogelijk opnieuw verleend. Nu geen ruimte voor fietsen op de Hof. Evaluatie 
over het fietsparkeren volgt. 

 Kernteam stadskern/stadshart: komt één keer per maand bijeen, bespreken dan één punt uit 
het plan van aanpak. Bewoners ontbreken en ook een lijst van prioriteiten van de bewoners 
ontbreekt. Voorstel is om deze lijst te realiseren en ter sprake te brengen, denk aan een punt 
als de verrommeling in de binnenstad. Ook een gebiedsvisie welk soort bewoners passen in 
een buurt ontbreekt. 

 Zonnehof/hoogbouw: het punt in een email dat sprake is van ‘oude mannetjes over bomen’ 
is dom geweest, gesprek met wethouder moet nog volgen. Waarom worden gebouwen van 
20-30 jaar oud afgebroken? 

 Wijkbudgetten en buurtbudgetten worden niet samengevoegd. 
 
Rondje werkgroepen:  

 Nieuwe bewoners: loopt, het BBN participeert mee op de infomarkt in de St. Joriskerk. 
 Openbare ruimte: plan Hof is in ontwikkeling, komt op 6 december ter sprake in ‘de ronde’ in 

het gemeentehuis. Terrassenbeleid binnenstad is ontwikkeling, niet meer voor onbepaalde 
tijd. Nog geen concept bekend.  

 Groen: thema 2023 wordt plekken voor verticaal groen bij woningen/gebouwen en meer 
bomen in de binnenstad. 

 Goeie Buren: geen nieuws. 
 Buurtbudget: geen nieuws. 
 Communicatie: de redactie van het BBN Nieuws is met 3 personen uitgebreid. 
 Duurzaam binnenstad: weinig mogelijk, plannen zonnepanelen zijn afgewezen. Bedrijven en 

verzekeringen doen moeilijk. Hoe houden we de binnenstad leefbaar? 
 Binnenstad overleg: binnenkort, Johan Riemersma denkt na over punten. 

 
Rondvraag: 

 Hoogbouw: de hoogbouwvisie is leidend omdat gebiedsvisie ontbreekt. De hoogbouwvisie 
geeft geen ruimte voor veel groen. Concept(en) is/zijn ingediend, commentaar is geleverd. 
Het bestemmingsplan moet aangepast worden. 
 

Vergaderingen 2022: dinsdagavond 20.00 uur op 20 december. 

Vergaderingen 2023: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 19 
september, 17 oktober, 21 november en 19 december. 

 


