Verslag 10 feb 2015 in Rooie Cent met:

etc.

Agenda:
1. opening voorzitter
2. gecorrigeerd verslag van januari

NIEUWS UIT WERKGROEPEN:

3. keuze vice-voorzitter

Groen: SB van de gemeente belooft nieuw plantsoen-boekje

4. status van BBN na bespreking in januari-BBN

(bomen) en denkt nu over ons gewenste petrografisch park.

5. distributie juni-bulletin door onszelf:

SB brainstormt nu met ROVA over tuinafval.

6. nieuws uit werkgroepen

SB is positief over zitbanken rond Hof-fontein.

7. hoe kunnen we meer mensen betrekken bij het BBN ?

BBN is via o.a. Jenna en Wijbranda betrokken bij:

8. datum/plaats volgende vergadering

http://bewoners033.nl/initiatief-voor-groenvisie-amersfoort/

9. rondvraag

Buurt-Budget: in april Downeys-feestje met de cheques voor
buurtplannen die momenteel worden ingediend (tot 17 maart).

Verhinderd met kennisgeving: Justia Heijkoop, Godfried Reuser,

Communicatie:

Ans van Dijk van “Goeie Buren”, Wijbranda Holterman.

Willem Kuipers en Hans Meijerink namen afscheid in redactievergadering van 2 februari, maar daarentegen verwelkomden we

AANWEZIG:

Ien Deltrap (eindredactie), Erik de Waal (vormgeving) en Josje

Joh. Riemersma Groen + NieuwBrief + PEB-overleg

van Enst. Nieuweling Dagmar Wijnands was verhinderd.

Hein Visser

secretaris + werkgroep Openbare Ruimte

Sociaal:

Henk Ham

Stichting Buurtbudget

Johan: “zonodig wordt werkgroep “Stamtafel” weer geactiveerd”.

Hans Wels

Buurt-Budget + NieuwsBrief + webmaster

Helaas was Ans van Dijk (voorzitter “Goeie Buren Binnenstad”)

Agnes Witte
Stan Iking

verhinderd, maar zij organiseert op 20 feb om 11.30 uur in café
oud-secretaris

Fijko Gerritsen

“De Lieve Vrouw” een vergadering van de Kerngroep.
Jenna: “we hebben al een lange lijst met mensen die meedoen.”

Jan Bronius

Buurt-Budget + werkgroep Openbare Ruimte

Agnes: “in de Schimmelpenninckbuurt zijn ze al begonnen.”

Jan v Schalm

Langegracht 8, mail = jgvanschalm@ziggo.nl

Openbare ruimte:

Jenna Vermaat

Groen + Goeie Buren

In deze werkgroep zijn de oude groepjes “verkeer”, “milieu”, etc.

Henk van Es

oud-BBN’er

samengevoegd.

Tineke Dooyewaard van werkgroepen Groen & Sociaal

Enkele leden zullen in stadhuis het “Ontwerp-Bestemmingsplan”
bestuderen en zonodig individueel reageren met een persoonlijke

OPENING

“zienswijze” (vóór 4 maart in te dienen).

Johan Riemersma is voorzitter bij ontstentenis van Justia; hij
wordt “vice” want niemand anders wil vicevoorzitter worden.

HOE MEER MENSEN TE BETREKKEN BIJ HET “BBN” ?
Ze behoeven geen lid te worden maar kunnen wel info geven;

STATUS VAN BBN

Hein mailde al een voorstel over 19 buurtjes dat positief werd

We blijven een informeel comité (dus geen rechtspersoon:

onthaald. Jenna noemde Koos Iestra uit Pothstraat als informant.

vereniging of stichting) maar willen wel allianties vormen met
andere partijen om onze positie te verstevigen.

VOLGENDE VERGADERINGEN
We blijven in “Rooie Cent” op dinsdagen als gemeenteraad NIET

DISTRIBUTIE PAPIEREN BULLETINS

vergadert. Hein zal lijstje met datums maken.

Hans Wels: we maken 8 Bulletins per jaar; daarvan zullen er 4
door onszelf in de brievenbussen worden bezorgd.

RONDVRAAG

De eerste keer dat we persoonlijk bezorgen (in juni/juli) houden

Jenna belooft een lijstje van gasten aan de “stamtafel” te maken.

we het nog zo eenvoudig mogelijk; dus geen losse flyers

Tineke wil iedereen adviseren die groenafval wil composteren.

invoegen, etc.
We bezorgen ook bij de NEE-NEE-stickers, zoals we al besloten
in de vorige vergadering. Want we zijn geen ongewenste
reclame, zie: www.amersfoort.nl/ongewenste-reclame
Hein loopt alle straten af en telt hoeveel bellen/adressen er bij
elke brievenbus behoren.
Johan en Hein beslissen hoeveel exemplaren er komen op de
leestafels van horeca, bibliotheek, verzorgingstehuizen, kloosters,

