Kort verslag BBN-bijeenkomst van 7 juni 2014
Aanwezig: Henk, Toon, Johan, Hein, Piet, Hans, Jan, Fijco, Jenna en Stan
Afwezig: Eric, Norbert

Notulen
Goed gekeurd
Project Eenzaamheid
Er zal waarschijnlijk voor 1 cofinanciering moeten komen
Werkgroep Openbare ruimte
Nog geen nieuws. Norbert zit er in namens vrienden van de Kamp
G100
Follow up is er niet
BBN nieuws
We moeten een keuze maken wanneer er een nieuwe papieren versie komt.
De belangstelling op internet blijft groeiende.
Werkgroep verkeer
Geen nieuws
Buurtbudget 2014
Declaraties gaan via Hans naar Jan. De eerste declaraties zijn al binnen. Ook komen de eerste foto’s
binnen van activiteiten die al gebeurd zijn. Blijft lastig om bij alle activiteiten iemand van de BBN
aanwezig te laten zijn ( datum is niet altijd bekend, past niet in eigen agenda). Het logo van BBN
wordt wel steeds vaker gebruikt.
Voor volgend jaar een rooster op de site zetten met alle gefinancierde buurtactiviteiten. Ook per
project een contactpersoon uit BBN benoemen die meer mogelijkheden heeft om relatie op te
bouwen.
Werkgroep de Kamp
geen nieuws.
Werkgroep groen
Er komt weer een groenwedstrijd. Jenna verstuurt hierover een mail
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
Op 4 oktober is er weer een bijeenkomst van Amersfoort Aangenaam (Sint Joriskerk 14.15-15.30
uur)

Rondvraag
Johan: vertegenwoordigt BBN in PEB.
Volgende vergadering bespreken wat voor BBN daar te halen en brengen valt
Toon: het gesprek met nieuwe weethouder in komende vergadering voorbereiden.
Duidelijk maken wat BBN kan/wil betekenen voor relatie bewoners en gemeente.

LET OP:
Volgende bijeenkomst is dinsdag 16 september 2014 om 20.00 uur in de Amershof. ( er na 20.00
geen vergadering meer in gemeentehuis)
Dit geldt ook voor de vergadering op 21 oktober.

