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reclame voor nieuwe, commerciële winkels en bedrijven.
Website moet door alle BBN’ers nog eens kritisch worden
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Justia, Jan en gemeente (Moniek Steenvoorde) spreken elkaar
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NIEUWE VOORZITTER

VOLGENDE VERGADERING:

Iedereen eens met keuze (voorlopig) van Justia, ondanks protest

dinsdag 10 feb. bij “de Rooie Cent” aan Hooglandse weg.

tegen gevolgde procedure; alleen oude garde werd “gepolst”.
Allen denken nu over de keuze van een VICE-VOORZITTER,
die nodig is omdat Justia enkele keren verhinderd zal zijn.

VERSLAG VORIGE VERGADERING:
Na enkele kleine correcties goedgekeurd voor de website.

BESPREKING NOTA “BBN-FUNCTIES EN -STATUS”
Moet het BBN een stichting of vereniging worden (een juridische
rechtspersoonlijkheid) t.b.v. onze onderhandelingspositie met
andere partijen? Over deze vraag wordt een nader overleg
afgesproken.
Naar aanleiding van het feit dat het BBN niet representatief is
voor alle binnenstadsbewoners, wordt opgemerkt:
“veel mensen zijn gehecht aan hun privacy in de binnenstad” en
“jongeren zijn niet geïnteresseerd in de binnenstad als geheel” en
“echt relevant zijn de buurtjes in de binnenstad” en
“we hebben nu geen grote, spraakmakende affaires” (zoals de
Kersenbaan en eenrichtingverkeer Leusderkwartier).

Justia en Hans Wels zullen van ons organisatie-budget een deel
reserveren tbv de “lief- en leed-pot” voor o.a. afscheidskadootjes.

DISTRIBUTIE “PAPIEREN NIEUWSBRIEVEN”
In juni zullen wij zelf BBN-bulletin nr. 108 in de brievenbussen
doen. Ook in de neenee-bussen want die stickers zijn bedoeld
tegen RECLAME; zie www.amersfoort.nl/ongewenste-reclame.

NIEUWS UIT WERKGROEPEN:
Groen: morgen overleg over o.a. fitness-route door plantsoenen
en bordjes bij de keien.
Buurt-Budget: in 2015 mogen we € 14000 besteden (+ € 2000
organisatiekosten). Vóór 17 maart moeten plannen zijn gemeld.
Communicatie:
Op 2 februari vergadert de nieuwe redactie.
Kritiek van sommige BBN’ers op Nieuwsbrief: teveel gratis

