Verslag BBN 16 dec 2014 in Gemeentehuis, met:

Henk Ham meldt dat in “zijn” Scheltus-flat 85 van de 150

Toon van Dijk

voorzitter

bewoners lid zijn van de belangenvereniging en dat het erg

Hein Visser

secretaris + werkgroep Openbare Ruimte

moeilijk blijkt om ook de rest te betrekken bij de activiteiten van

Henk Ham

Stichting Buurtbudget

deze club.

Hans Wels

Buurt-Budget + NieuwsBrief + webmaster

Henk vindt het ook een probleem dat we in de binnenstad nog

Justia Heijkoop

Buurt-Budget

geen “STIP” hebben, zoals Kruiskamp, Soesterkwartier, Liendert

Jenna Vermaat

Groen + Goeie Buren

en Schuilenburg; kijk op http://www.stip-amersfoort.nl/

Johan

Groen + NieuwBrief + PEB

En Johan vindt het verontrustend dat we nog steeds geen

gast

Henk van Es, oud-BBN’er

wijkteam hebben met o.a. een wijkverpleegkundige.
Onduidelijk bleef wie/wat doet om deze problemen op te lossen.

Afwezigen: Stan Iking, Tineke Dooyewaard, Willem Kuipers, Eric
Ivens, Piet Pieterse, Jan Bronius, Feiko Gerritsen, Godfried

Openbare ruimte:

Reuser.

de Werkgroep heeft Scheerder geïnterviewd over bevoorrading
van de horeca op de pleinen (zie een artikeltje op onze website).

VERSLAG NOVEMBER gecorrigeerd voor publicatie op website:

Ook zal zij kontakt leggen met de gemeentelijke afdeling

Johan zit niet in groep “Goeie Buren”

Verkeer/Vervoer over de bevoorrading van de rest van de

€ 500 voor Kromme Elleboog is overgeheveld naar 2015

binnenstad.

Papieren Nieuwsbrief kost minder: inclusief BTW
€ 600 drukker en € 600 distributie in oplage van 5000 stuks.

Naar aanleiding van klachten over De Hof in de vorige
vergadering en het gemeentelijk plan om de 7 boompjes te

NIEUWS UIT WERKGROEPEN:

kappen, is geprobeerd om op die plek (de plaats van het oude

Groen: in januari is eerstvolgend overleg; alle leden hebben zich

stadhuis) een tijdelijke markthal te plaatsen door een steiger-

een taak gesteld, alle taken komen in de volgende Nieuwsbrief.

bouwer. Poging mislukt doordat “Proef Amersfoort” er bezwaren
tegen heeft.

BBN-BuurtBudget: in 2015: € 14000 + € 2000 organisatie-

De Werkgroep kreeg de opdracht om iets te doen tegen de lange

kosten.

wachttijden voor voetgangers die de Stadsring willen oversteken.

Hieruit te bekostigen o.a. “Goeie Buren”.
Vóór 17 maart moeten alle initiatieven zijn aangemeld.

DISTRIBUTIE NIEUWSBRIEF
Henk van Es en Hans Wels zeiden dat ze elk wel ca. 100

Communicatie:

exemplaren in hun buurt in de brievenbussen zullen stoppen.

Mathijs Rigterink heeft Nieuwsbrief-redactie verlaten en we

Hein zal de stapels Nieuwsbrieven bij onze bezorgers afleveren.

hebben alweer 2 nieuwe kandidaat-redactieleden, maar we

We hebben daardoor al bezorgers gevonden voor 1400 bussen.

zoeken nog een vormgever.
Deadline voor nieuwe artikelen is 22 dec.

NOTA “FUNCTIE EN STATUS VAN BBN” van Johan & Justia:

Kritiek van sommige BBN’ers op Nieuwsbrief: “beetje oubollig.”

algemeen geprezen en zonder correcties aanvaard, inclusief hun

Website-pagina “werkgroepen” (Organisatievorm en

voorstel om de huidige (informele) werkwijze van het BBN te

Werkgroepen) moet door alle BBN’ers nog eens kritisch worden

handhaven.

bekeken.

De bespreking van de nota leverde suggesties op om de vitaliteit

Werkgroep “Seniorentafel” wordt verwijderd.

van het BBN te versterken:

Werkgroep “Stamtafel” blijft er op staan; die vormt 1 of 2 keer per

-

jaar een belangrijk communicatiemiddel als we bij een bepaald
onderwerp ook niet-BBN’ers willen horen.

vergaderplek zoeken in Instee of “Rooje Cent” (Johan en
Jenna) of Mariënhof (Justia).

-

Verjonging van BBN: stage aanbieden aan HBOstudenten (Justia is gediplomeerd stage-begeleider)

Sociaal:

want zij willen o.a. de “wijk-regisseurs” worden.

Jenna meldt dat er ca. 10 binnenstadsbewoners waren op een

Jenna legt kontakt met Hogeschool Utrecht.

leuke bijeenkomst van Goeie Buren. In januari volgende
bijeenkomst en daar hoopt zij Eenzaamheid te detecteren.

RONDVRAAG:

Justia suggereert om prijs uit te loven voor een project van Goeie

Toon zei dat hij (o.a. wegens de nieuwe distributie van de

Buren en vertelt over een feest en een project om samen een hal

Nieuwsbrief) zijn BBN-lidmaatschap staakt.

op te knappen in haar buurt (met vereniging van huiseigenaren).

Volgende keer gereserveerd in Gemeentehuis op 13 januari

