Kort verslag BBN-bijeenkomst van 15 april 2014
Aanwezig: Henk, Willem, Toon, Johan, Norbert, Hein, Piet, Hans en Stan
Afwezig: Eric, Norbert

Notulen
Laatst bijeenkomst juni komt zomerborrel waarvoor iedereen uitnodigen, en afscheid wordt
genomen van Norbert .
Rekening Stad&Land is voor de tweede keer ingebracht.
Bijeenkomst Stadhuis 1 april
4 BBN-ers waren aanwezig
Ambtenaren, nieuwe politici waren ook aanwezig
Er was afspraak met Peter de Langen gemaakt maar noodzaak ( verkoop Muziekschool) is niet maar
aanwezig. Daarnaast heeft Gemeente duidelijk eisen bij de verkoop van muziekschool aangegeven.
Werkgroep Openbare ruimte
Er komt een werkgroep die zich gaat bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte
Leden: Fijco, Jan, Johan
G100
Kan dienen als voeding voor BBN en wat gaan wij ermee doen
Laten we afwachten wat er verder voor initiatieven komen.
Willem houdt vinger aan de pols, aparte groep uit BBN ter Ondersteuning
BBN nieuws
Er is behoefte aan meer papieren nummers, maar budget ontbreekt.
Er zijn ongeveer 250 e-mail adressen en Facebook ook meer dan 200 volgers, veel andere dan email.
Werkgroep verkeer
Discussie over bollards. B&W gaat gewoon door, maar vervanging ligt juridisch nog lastig,
fotograferen van nummerborden ( bij doorrijden) moet door bevoegd iemand gedaan worden.
vermoedelijk mag BOA dat niet meer doen, eerst afwachten wat gedaan wordt.
Buurtbudget 2014
film wordt nog verder uitgewerkt door Henk Ham
Veel aangevraagd (22.000 euro) terwijl 14.000 beschikbaar was
Voorrang op groen e.d. En gekort op festivals e.d.
22-4 uitreiking van de cheques, uitnodiging nog versturen
Alles is geregeld, vraag is wat doet Norbert. (uitreiken of niet; Hans neemt anders de honneurs
waar).
Declaraties gaan naar Hans.
Werkgroep de Kamp
geen nieuws.
Werkgroep groen
Loopt goed, voor plan accupunctuur is helft al ingevuld

Geveltuinenwedstrijd wegens succes gestopt.
Voorplein Flint komt meer groen. er komt een tweede rij bomen
Langs de gevels ook verticaal groen.
Zaterdag a.s. plantenruilbeurs, binnenplein Observant
Inrichting plantsoen klopt niet meer, bomen, banken etc. zijn weg.
Er wordt door wg een inventarisatie gemaakt.
Duurzaamheid
Binnenstad ( stadskern) geen gescheiden afval voor groen, sinds 1 april kan dit niet meer, is niet
gecommuniceerd..
Jenna reageert namens BBN
Werkgroep BBN nieuws
Afscheid van eindredactrice: geld voor bloemen
Willem neemt over
Werkgroep nieuwe bewonersgroep
Henk doet nog navraag
Rondvraag
Emaillijst rondsturen voor update: actie Stan

LET OP:
Volgende bijeenkomst is dinsdag 17 juni 2014 om 20.00 uur in het Stadhuis.
Vergadering van 20 mei vervalt.

