verslag 12 mei in Rooie Cent

Volledige lijst van alle projecten uit 2015-budget staat op website.

afwezig met kennisgeving:

Enkele initiatieven zijn afgewezen omdat ze overduidelijk niet

Godfried Reuser WG Openbare Ruimte

voldeden aan de gestelde regels.

Ans van Dijk

COMMUNICATIE:

WG Goeie Buren

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

BBN-bulletin gaat deze week naar drukker.

Aanwezig:

Hans zal “in memorium” op onze website zetten voor oud-BBN’er

Justia Heijkoop

voorzitter en WG Buurtbudget

uit WG Groen die is overleden (Jenna was bij crematie en stuurt

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

Hans een artikeltje)

Henk Ham

stichting Buurtbudget

OPENBARE RUIMTE:

Jan Bronius

WG Openbare Ruimte

Marktmeester zei tegen Jan/Hein dat bankjes op de Hof prima

Fijko Gerritsen

WG Openbare Ruimte

zijn maar alleen als ze wekelijks verdwijnen (onder grond of

Hans Wels

webmaster + WG redactie + Buurt-Budget

anders)

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

Jan bepleit bij John Hendriks dat er meer openbare bankjes in de

Henk van Es

oud-BBN’er

Langestraat komen en hoorde van hem dat hij iets gaat doen aan

Tineke Dooyewaard van werkgroepen Groen & Sociaal

de openbare drinkwaterfonteinen in de binnenstad en aan de

Jenna Vermaat van werkgroepen Groen & Sociaal

coating van de “Loesje-kasten.”
Hein maakte foto van de Hanos-vrachtwagen met een geruisloze

1. opening voorzitter:

koeling (op zonne-energie).

Justia sprak wethouder Pim die haar beloofde – ondanks zijn

Hans Wels zegt dat ruimte naast Johanneskerk is verpacht voor

vertrek – dat de Buurtbudgetten worden vervolgd, tenzij de

Draeckje-terras en dat de trap aan de Westsingel weer hersteld

gemeenteraad er een stokje voor steekt.

wordt voor het geval dat Draeckje-terras ooit weer wordt
opgedoekt.

2. april-verslag: goedgekeurd, Hans zet het op site

SOCIAAL:
Jenna meldt dat de vrijdagse “ontmoetingtafel” van Goeie Buren

3. acties om Buurt-Budget te behouden

vanaf 5 juni in “de Lieve Vrouw” klaar staat.

Justia verstuurde Riemersma-brief naar gemeentebestuur en had

7. rondvraag: geen.

bovenvermeld gesprek met wethouder Pim vd Berg.
Justia en Hans bezochten bijeenkomst van alle buurtbudgetteams; hoorden dat Soesterkwartier zich gefrustreerd voelt en
prijzen zich gelukkig dat BBN kennelijk betere relatie heeft met
het stadhuis.

4. distributie BBN-bulletin door onszelf:
Ans van Dijk bezorgde twee dozen folders die bij de brief moeten
worden ingestoken. Hein bezorgd over extra werk voor de
bezorgers en hemzelf. Allen proberen hem gerust te stellen.

5. nieuws uit werkgroepen:
GROEN: helaas staat datum (23 mei) van planten-ruilbeurs niet
in komende BBN-bulletin maar Hans zal die vermelden op onze
website.
Jenna: GFT-verwerking van 100 grotere tuinen in binnenstad is
nog nooit goed geregeld, maar ROVA/Gemeente zullen daarvoor
nu fact-sheet maken.
Justia ziet ruimte voor een GFT-bak in hoek van Waltoren, maar
het is nog onzeker of die ruimte daarvoor zal worden benut.
Onze BBN-schouw van de plantsoenen zal tot aanwijsbare
verbeteringen leiden.
BUURT-BUDGET:
Justia toont cheques die niet zijn opgehaald op 21 april, maar zij
zegt dat de winnaars wel briefjes hebben ontvangen.

