verslag 10 maart 2015 in Rooie Cent met:

NIEUWS UIT WERKGROEPEN:

Agenda:
1. opening voorzitter

Groen: Johan meldt ruilbeurs van stekjes/zaden op 23 april in de

2. gecorrigeerd verslag van februari

Observant.

3. benoeming vice-voorzitter

Hij meldde ook BBN-betrokkenheid bij

4. distributie juni-bulletin door onszelf:

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

6. nieuws uit werkgroepen

Buurt-Budget: Hans Wels meldt dat aanvragen kunnen worden

7. vervanger van Johan in PEB-overleg

ingediend tot 17 maart. Nu zijn er al 20 waardoor 2015-budget

8. datum/plaats volgende vergadering

bijna is opgesoupeerd (rest nu nog € 500).

9. rondvraag

In april Downeys-feestje met de cheques.
Communicatie:

Verhinderd met kennisgeving: Jan van Schalm, Jenna Vermaat.

Hans Wels: nieuwe bulletin komt volgende week op de site en dat

Uit BBN gestapt: Stan Iking.

wordt gemeld aan 300 geabonneerden en aan 300 Faceboekvolgers van het BBN.

AANWEZIG:
Justia Heijkoop

Hein meldt dat vervaardiging van dit bulletin met gloednieuwe
voorzitter

eindredactie en dito vormgever gepaard ging met enkele

Joh. Riemersma WG groen + WG redactie + PEB-overleg

coördinatie-problemen.

Henk Ham

Stichting Buurtbudget

Openbare ruimte:

Hans Wels

webmaster + WG redactie + Buurt-Budget

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

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

samengevoegd. Leden zijn: Jan Bronius, Godfried Reuser, Fijko

Fijko Gerritsen

WG Openbare Ruimte

Gerritsen, Hein Visser en Erik de Waal.

Jan Bronius

WG Openbare Ruimte + Buurtbudget

Jan Bronius heeft contact met aannemer over de herinrichting

Godfried Reuser WG Openbare Ruimte

van het plein achter de HEMA. Hij zal met Godfried en Hein

Ans van Dijk

WG Goeie Buren

overleggen over hun plan om een BBN-wandeling te organiseren

Henk van Es

oud-BBN’er

over de pleinen.

Tineke Dooyewaard van werkgroepen Groen & Sociaal

Conform afspraak van vorige vergadering heeft Hein met een
“persoonlijke ZIENSWIJZE” gereageerd op het Ontwerp-

OPENING door voorzitter Justia Heijkoop;

Bestemmingsplan.

zij zal op 18 maart kennismaken met binnenstads-wethouder.

Vervoersambtenaar Van den Aker zal hem uitnodigen voor haar
overleg in april met vervoerders/ondernemers over bevoorrading

VERSLAG VORIGE VERGADERING:

van de binnenstad.

goedgekeurd en Hans Wels zet het op site

Sociaal:
Henk, Johan en Tineke willen op 18 april naar kennismaking met

BENOEMING VICE-VOORZITTER

nieuwe inwoners in “Amersfoort Aangenaam”.

Unanieme keuze voor Johan.

Ans: op 20 feb kwamen er 10 mensen naar eerste bijeenkomst
van “BBN-WG Goeie Buren” en in mei beginnen we met

DISTRIBUTIE PAPIEREN BULLETINS

wekelijkse sessie in “de Lieve Vrouw” waar aanbieders/vragers

Hein: begin juni bezorgen we zelf 4000 exemplaren in de brieven-

zich kunnen melden voor kleine diensten.

bussen en zonodig vragen we hulp van Ravelijn-vrijwilligers.

Zij maakt flyer en zou die graag tegelijkertijd met bulletin huis-

Hein mag daarvoor nu al € 25 per jaar betalen aan Ravelijn

aan-huis willen laten bezorgen.

(rekening naar Hans Wels).
Hein telde alle brievenbussen en bellen per straat en buurt.

RESERVE VOOR PEB-OVERLEG:

Mailde die aantallen al naar iedereen.

Godfried zal Johan zonodig vervangen.

Tineke Dooyewaard (die 492 exemplaren achter haar naam heeft
staan) verzekerde zich al van assistentie door vriendin uit de

VOLGENDE VERGADERING: 7 april.

Pothstraat).

In augustus zullen we niet vergaderen.

Leestafels werden genoemd waarop we 20 ex. ter inzage leggen
(hoewel dit nauwelijks nodig is na bezorging van de 4000 ex.).

RONDVRAAG:

Aan Godfried werd zorgvuldige evaluatie beloofd van dit

Ans: wie wil waarmee op lijst “Goeie Buren”?

experiment.

Tineke: wie wil eens voorlezen aan Boldershof-bejaarden?

