Kort verslag BBN-bijeenkomst van 16 september 2014
Aanwezig: Henk, Johan, Hein, Hans, Jan, Jenna en Stan
Afwezig: Eric, Toon, Hans, Fijko, Willem

Notulen
Goed gekeurd
G100 volgende keer op agenda
Stille straatvegers
Mag namens BBN ingebracht worden bij gemeente en Eemfors door Hein (actie Hein)
Verder ook naar BBN nieuws.
PEB
Vertegenwoordiging van VVV, FEBA, OBA, horeca en bewoners
Voortgang continueren, het is niet altijd nuttig, komt weinig uit. Maar wel belangrijk dat BBN
(Johan) aanwezig is.
Nieuwe notulist
Hein wil overnemen. Volgende vergadering zorgt Hein voor de notulen.
Voorbereiding gesprek wethouder
Wat is zinvol om te bespreken?
- iets doen met Hof/ Varkensmarkt
- hoe zou je de Hof anders kunnen inrichten; plannen maken en voorleggen
Meer groen op de Hof, architect wil wel een plaatje maken en uitdragen
Presenteren namens BBN (actie Jan)
- entree van de binnenstad
- Flintplein aangepast aan plan van BBN ( melden in BBN nieuws)
- plannen voor Plantsoen (werkgroep Groen)
BBN nieuws
- mogelijk Kees Quaadgras voor lay-out ( actie Johan)
- Mathijs houdt er mee op na 8 jaar, wil op eindejaar borrel afscheid nemen
- zoeken versterken van redactie
- november papiereneditie, december digitaal en februari2015 weer een papieren editie met
buurtbudget
- mogelijk voor die tijd gesprek met wethouder (copy voor krant)
Werkgroep verkeer
Geen bijzonderheden
Buurtbudget 2014
Gaat goed 50% afgehandeld , betalingen gaan op tijd
2 projecten worden doorgeschoven naar 2015 ( oormerking)
Werkgroep de Kamp
Wordt opgeheven, maar BBN wil wel op de hoogte blijven (Stan is aangesloten op nieuwsbrief van
Norbert)

Werkgroep groen
- plannen voor Plantsoen, vindt nu inventarisatie plaats van wat was/is/ontbreekt/etc.
Werkgroep nieuwe bewonersgroep
Henk en Johan gaan
Rondvraag
Henk : gaat plan van ABNAMRO bank volgen; krijgt vermoedelijk horeca vergunning
Johan: voor gesprek met wethouder nog overleg
Godfried Reuser wil lid worden graag mededelen wat mogelijk is. (actie Stan)
LET OP:
Volgende bijeenkomst is dinsdag 21 oktober 2014 om 20.00 uur in de Amershof. ( er na 20.00 geen
vergadering meer in gemeentehuis)

