Verslag BBN 18 nov 2014 in Gemeentehuis

GROEN:
Jenna is druk met plantsoen en de vele aanbevelingen in
brochure “de binnenstad ‘n Groene Magneet” op onze website

Aanwezig:
Toon van Dijk

voorzitter

Hein Visser

secretaris + Verkeer

COMMUNICATIE (website + Nieuwsbrief)

Henk Ham

Stichting Buurtbudget

Hans meldt:

Hans Wels

Buurt-Budget + NieuwsBrief + webmaster

- artikel van “Goede Buren” staat op website

Justia Heijkoop

Buurt-Budget

- Hein wil in Nieuwsbrief-redactie

Truus Saris

Buurt-Budget

- digitale brief van november o.a. over ABN/AMRO-horeca

Jan Bronius

Buurt-Budget + Openbare Ruimte

- papieren brief tegen ABN/AMRO-procedure

Feiko Gerritsen

Openbare Ruimte

- papieren Nieuwsbrief komt in januari, betaald uit buurtbudget;

Godfried Reuser

- papieren brieven kosten € 600 drukken en € 600 distributie

Jenna Vermaat

Groen + Goeie Buren

Agnes Witte

Groen

Johan

Groen + NieuwBrief + PEB

(oplage 5000) inclusief BTW.

Justia en Hein maken plan om distributiekosten te verminderen

zie PEB-voetnoot gekopieerd van gemeentelijke website in 2012

zodat papieren brief vaker dan 2 keer per jaar kan verschijnen.

Afwezigen: Stan Iking, Tineke Dooyewaard, Mathijs Rigterink,

BUURT-BUDGET

Willem Kuipers, Eric Ivens, Piet Pieterse, Wijbranda Holterman,

€ 500 tbv speelgoedkist Kromme Elleboog wordt niet besteed in

Kees Quaadgras.

2014 maar gereserveerd in 2015.

SOCIAAL
Jenna wil zich aansluiten bij “Goeie Buren” (Johan en Tineke
KENNISMAKINGS-RONDJE:

sloten zich er al in de vorige vergadering bij aan).

Justia stelde zich voor als nieuw lid, zij woont in Waltoren, is
kunstenares (zie www.justiaheijkoop.nl) en heeft belangstelling in

TOEKOMST BBN

vormgeving van onze website en nieuwsbrief, is lid van

Godfried bepleit vergroting tot “stads-centrum” incl. Eemplein

werkgroep Buurt-Budget en TEGEN de mogelijkheid om het BBN

Hein bepleit daarentegen beperking; we hebben geen kontakten

op te doeken, zoals geopperd aan het eind van de oktober-

met Weltevreden en Schimmelpenninck-buurt.

vergadering.

Sommigen bepleiten “Stichting BBN” maar Truus acht stichting te

Bijna alle aanwezigen waren het met haar eens: nu nog NIET

star. Johan en Justia zullen stichting bestuderen.

stoppen met BBN.
Zij spraken zich nog niet uit over voorstel van Stan Iking om de

VERSLAG van BBN in oktober; goedgekeurd

vergader-frequentie te verminderen.
Volgende vergadering: 16 december in Gemeentehuis
OPENBARE RUIMTE:
omvat o.a. Verkeer en PEB (convenant van gemeente met o.a.
OBA, VEBA, KvK horeca en BBN; zie voetnoot).
Jan en Hein zullen a.s. maandag Scheerder interviewen over

Jan meldde: VEBA-bestuur stopt en ook bij OBA rommelt het.

Samen met de binnenstadspartners, in het Platform Economie
Binnenstad (PEB), werkt de gemeente Amersfoort aan de
economische versterking van de binnenstad.

Hij noemde ook de volgende aandachtspunten:

De partners die zich verenigd hebben in het PEB zijn:

bevoorrading van de horeca op de pleinen.

- meer groen achter de HEMA
- afsluiting van de trap naast Johannenskerk met twee hekken
- meer bomen op De Hof als “kaalste plein van Nederland”
- de markten (Truus: bezorgd over biologische markt Eemplein)
Godfried: “ik wil met kleinzoon op bankje op De Hof kunnen

Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort (OBA),
Vereniging van Eigenaren Binnenstad Amersfoort (VEBA),
Amersfoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland,
Amersfoortse Culturele instellingen (DAC),

zitten”. Hij attendeerde verder op de lange oversteek-tijden over
de Stadsring.
Agnes: “ik wil kuierende voetgangers”

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland,
Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN).

