
Verslag bijeenkomst BBN 17-01-2023 
 
Aanwezig: Paul Meijer (voorzitter), Johan Riemersma, Jan Bronius, Henk Ham, Jenna Vermaat, Hans 
Wels (verslag). 
 
Notulen 15-11-2022: De redactie van het BBN Nieuws is met 2 leden uitgebreid, niet 3. Jenna 
Vermaat mist lijst met ergernissen van bewoners. 
 
Zonnehof/Sam en Sophie/hoogbouw: Op 23 januari is een gesprek met wethouder Dijksterhuis 
(ruimtelijke ordening). Paul Meijer en Johan Riemersma gaan. Middenbouw is gewenst in plaats van 
hoogbouw. We moeten vragen naar inzien contracten en/of onderliggende stukken. Vrees dat we 
bezig zijn met een achterhoede gevecht, maar bestemmingsplan moet nog aangepast worden. SGLA 
heeft stuk geschreven met inbreng van onze kant omtrent plannen rond hoogbouw op terrein SNS-
gebouw. Van participatie bewoners lijkt geen sprake te zijn. 
 
Training: Jenna Vermaat gaat naar de 1e dag, Paul Meijer naar de 2e dag, Johan Riemersma naar 
beide dagen. Wij vragen ons wel af of deze training alleen voor de bühne is, of krijgen we meer 
ingangen in het gemeentehuis. Scherp zijn! Paul Meijer zorgt voor de aanmelding. 
 
Kernteam binnenstad: was een uurtje overleg met o.a. de boa’s en monumentenzorg. Toestand 
binnenstad is besproken, zoals het fietsparkeren, opstelplaatsen leenscooters/-fietsen, leegstand 
winkelpanden, verduurzaming Boldershof, Sint Annastraat en omgeving (krijgt woonerfindeling, 15 
km zone), parkeernorm langs Eem en spoor wordt 0,2 per woning, 
 
Rondje werkgroepen:  

 Nieuwe bewoners: op 18 februari volgende bijeenkomst in de St. Joriskerk. Johan Riemersma 
en Paul Meijer gaan namens het BBN. 

 Openbare ruimte: Forum Flehite gaat in overleg over nieuw plan Hof.  Ook het originele plan 
met onze inbreng komt dan ter sprake. 

 Groen: oproep komt ‘waar is plek voor een boom’ en wordt nagedacht over de mogelijkheid 
van groenstroken in de binnenstad. Eventueel met plan naar indebuurt033 voor aanvraag 
subsidie. 

 Goeie Buren: nieuwjaarsbijeenkomst is geweest. Ans van Dijk is gestopt. 
 Buurtbudget: aankondiging buurtbudget 2023 in BBN Nieuws van januari.  
 Communicatie: Hans Meijer vraagt tekenaar Archibald of deze voor de 3 gedrukte nummers 

van het BBN Nieuws tekeningen wil aanleveren. Eventuele kosten dan via buurtbudget 
regelen. 

 Duurzaam binnenstad: blijft probleem, geen plan voor verduurzaming binnenstad. 
 Binnenstad overleg: is geweest. 

 
Rondvraag: 

 Jan Bronius: in pand aan de Varkensmarkt is een raam geplaatst in voorheen een dichte 
wand. 

 Henk Ham: mist mail over verslag wijkgenoten en energiebesparing. Blijkt naar oude 
emailadres te zijn verstuurd. Is inmiddels naar huidige adres verstuurd. 

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

 


