Kort verslag BBN-bijeenkomst van 18 maart 2014
Aanwezig: Henk, Toon, Johan, Norbert, Hein en Stan
Afwezig: Jenna, Jan, Eric, Hans

Notulen
Vastgesteld
Ingekomen mail
Uitnodiging Het Seminarie zondag 6 april verzonden
BBN nieuws
Geen bijzonderheden
Bes
Norbert overleg met Johan over fiets parkeren
Werkgroep verkeer
Geen bijzonderheden
Buurtbudget 2014
Er zijn meer dan 20 aanvragen voor bijna 19 duizend euro. Buurtbudgetcommissie komt 25 maart
bij elkaar
Aanvraag van Johan moet ook nog ingebracht worden. Film komt uit BBN budget
Happy hour laatste vrijdag van de maand in Otto Scheltusflat wordt als mogelijkheid geopperd.
Henk mailt Johan de gegevens
Truus Saris, Hans Wels, Jan Brosius nieuwe commissie
Stad & land zou nog niet betaald zijn; Norbert gaat hier achteraan
ROC informeert niet goed genoeg over voortgang.
Henk neemt dit mee in komende bestuursvergadering
Werkgroep de Kamp
Geen bijzonderheden
Komt beheerplannen Binnenstad waarin de Kamp ook wordt opgenomen en ook de rest van de
binnenstad mogelijk met budget. Hoogte is nog onbekend.
Werkgroep groen
Komt weer bijeen om.
Geen nieuwe geveltuinenwedstrijd, maar wel plantenruilbeurs
stadsacupunctuur ( plekken die aandacht nodig hebben) weer oprakelen ( wat kunnen we nog)
Boeddha , Flint en Amicitia
Plantsoen inspecteren van wat er allemaal nog staat.
Werkgroep BBN nieuws
Loopt allemaal goed
Werkgroep nieuwe bewonersgroep
Geen bijzonderheden
BBN en 2014
Hans heeft aantal foto’s gemaakt maar is nog niet klaar. Paaltjes waar je over struikelt,

ledenwervers, verkopers van kranten, fietsers moeten nog op de plaat.

Rondvraag
- 1 april is er een stadscafe, wat houdt het nieuwe samenwerken met bewoners in, presentatie van
bewoners initiatieven, daarna plenaire zitting met gemeente ( nieuwe raadsleden) .
Norbert overlegt met gemeente voor plek
Hein maakt lijst van kansen voor de binnenstad
Hans extra nummers BBN nieuws
Stan heeft eindredactie: positief kritisch, ook benoemen waar we geen problemen mee hebben
Zoals daklozenopvang, horecaoverlast
- G1000 heeft ook invloed op gemeente.
- duidelijk lijn ook voor ambtenaren hoe komen we beter in contact met de burger.
- nodeloze herrie ( stilstaand vrachtverkeer)
- milieu ( elektrische wagens etc.)
- fiets parkeren
- handhaven
- rolstoel/ rollator/ kinderwagen vriendelijk
Hein : wat gebeurt met Boeddha, Fietsersbond principieel tegen ligt namelijk buiten de schil.
Henk: wat doen we met Toren in het licht. Als ze iets willen dan alleen via buurtbudget aanvraag

Volgende bijeenkomst is dinsdag 15 april 2014 om 20.00 uur in het Stadhuis.

