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Verhinderd met kennisgeving: Jenna (knieblessure), Henk Ham,

Hans meldt dat “Goeie Buren” een voorschot kregen uit Buurt-

Ans van Dijk (griep), Jan Bronius (griep), Fijko Gerritsen (griep).

Budget 2015.
Tineke zal meedoen met de vrijdagochtend-sessies waar

Aanwezig:
Justia Heijkoop

iedereen zich kan aanmelden voor “Goeie Buren”.
voorzitter

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

webmaster + WG redactie + Buurt-Budget

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

6. we vergaderen niet in de schoolvacantie van 11 juli t/m 23 aug

7. volgende vergadering: op 12 mei

Godfried Reuser WG Openbare Ruimte
Henk van Es

oud-BBN’er

Tineke Dooyewaard van werkgroepen Groen & Sociaal

8. rondvraag
Johan maakt interview met Justia voor ons bulletin van mei,
misschien te illustreren met foto cheques-uitreiking Downey’s.

1. opening door voorzitter Justia Heijkoop;

Tineke meldt dat het project “Groenvisie” heel goed loopt.

zij zal op 15 april kennismaken met binnenstads-wethouder Pim

Godfried bepleit om de lange lijst met 60 bezuinigings-voorstellen

van den Berg.

voor ons gemeentebestuur (afschaffing Buurt-Budget is er één

2. correcties op maart-verslag; geen. Hans zet verslag op de site.

van) kritisch te bekijken en er zonodig op te reageren.

3. actie om Buurt-Budget te behouden:
Johan schreef brief aan B&W-College met protest tegen
eventuele afschaffing van Buurt-Budget en Justia verstuurde die
namens ons allemaal.

4. nieuws uit werkgroepen:
GROEN: Observant-stekjes is niet op 23 april, maar op 23 mei.

BUURT-BUDGET:
MBO-studenten van AdminCompany doen de boekhouding en
maken geld over t.b.v. de projecten. De bestedingen van het
2014-budget zijn nu goedgekeurd.
Voor de nieuwe 2015-BB-projecten worden de cheques feestelijk
door Justia uitgereikt op dinsdag 21 april om 20.00 uur in
Downey’s aan de Zuidsingel (zaal open om 19.30 uur).

COMMUNICATIE:
Nieuwsbrief 107 staat op website, de volgende komt in mei en
wordt door onszelf in 4000 brievenbussen gestopt.
De redactievergadering was op 30 maart en de deadline voor
nieuwe artikeltjes is op 27 april.
Tineke heeft diverse leuke “weetjes” voor groen/milieu.
e

Hans: daarvoor is de 3 pagina beschikbaar.

OPENBARE RUIMTE:
Godfried + Johan + Hein wandelden achtereenvolgens over Lieve
Vrouwekerkhof, Hof, Groenmarkt, Appelmarkt, Eemplein.
Godfried zal notitie maken, maar de waarderingen waren erg
verschillend.
De werkgroep zal op 25 april haar doelstellingen formuleren.

