Kort verslag BBN-bijeenkomst van 18 februari 2014
Aanwezig: Henk, Jan, Toon, Eric, Johan, Norbert, Hans, Hein en Stan
Afwezig: Willem, Jenna
Ivm het verschuiven van de vergadering en de onduidelijkheden die dit teweeg bracht wordt
afgesproken om per mail een reactie te geven zodat duidelijk is of de boodschap is overgekomen.
Notulen
Naar aanleiding van de notulen ontspon zich een discussie rond de volgende thema’s.
Wat is de invloed van BBN in besluitvorming.
Wat is het belang van de binnenstadbewoners?
Er zijn verschillen tussen belangen van winkeliers en bewoners.
Er komen beheerplannen binnenstad waar Norbert voor gevraagd is. Daar probeert Norbert steeds
het belang van BBN te vertegenwoordigen
Er worden staalkaarten gemaakt die sturend zijn voor college. Norbert denkt dat de BBN daar een
aangrijpingspunt heeft voor beinvloeding.
Ingekomen mail
De binnengekomen uitnodiging wordt doorgestuurd naar de leden
BBN nieuws
Geen bijzonderheden
Bestemmingsplan
Geen bijzonderheden
Werkgroep verkeer
Geen bijzonderheden
Buurtbudget 2014
Eerste 5 aanvragen zijn binnen, tot 15 maart kunnen aanvragen ingediend worden.
Jaarverslag 2013 is bijna rond
Betalingen lopen niet helemaal goed. Iemand wacht al drie maanden op geld. Norbert en Henk
zoeken dit uit.
Er zijn openstaande nota's van totaal €1700.
Werkgroep de Kamp
Geen bijzonderheden
Werkgroep groen
Komt weer bijeen om plannen te maken
Werkgroep BBN nieuws
Loopt allemaal goed
project eenzaamheid
Het is niet gelukt om binnenstadbewoners te enthousiasmeren. Project heeft in deze vorm geen zin.
Gereserveerde budget kan terug naar Buurtbudget.
Werkgroep nieuwe bewonersgroep
Geen bijzonderheden

BBN en 2014
Uitgesteld naar deze vergadering. Centraal thema is:
Waar zijn we van, wat willen we?
Wat is de rol van BBN, wat is er gekomen van de overeenkomst 2 jaar geleden.
Na inventarisatie onder de deelnemers is besloten om iets concreets aan te pakken.
We moeten concrete doelen/ acties hebben en daarmee draagvlak creëren onder de
binnenstadbewoners.
Besloten is de verrommeling van de binnenstad aan te pakken.
Hans maakt foto’s die we de volgende vergadering bespreken om tot verbeteringen te komen

Rondvraag
Komt er werkgroep openbare ruimte? Deze wordt misschien te groot komt volgende keer aan de
orde.
Toren in het licht. doen we daar aan mee. Geadviseerd om bij alle wijken aanvraag in te dienen.
Meer contact zoeken met Zonnehof.
Volgende bijeenkomst is dinsdag 18 maart 2014 om 20.00 uur in het Stadhuis.

