AGENDA 16 juni in Rooie Cent

4. nieuws uit werkgroepen:

1. opening voorzitter:

WG-GROEN:

2. correcties op onderstaand mei-verslag

met gemeente overlegd over verzamelplekken tuinafval (wie iets

3. evaluatie van onze bezorging BBN-nieuws

brengt, krijgt compost terug), over kastanjebloederziekte

4. nieuws uit werkgroepen:

(gemeente volgt Wageningse experimenten) en over

5. datums volgende vergaderingen

plantsoenplannen.

6. rondvraag

De onkruidverbrander beschadigde ook groen dat uit buurtbudget
was aangeschaft; we gaan schadevergoeding claimen.

afwezig met kennisgeving:

Planten-ruilbeurs trok ca. 20 belangstellenden.

Ans van Dijk

WG Goeie Buren

Jenna Vermaat

WG Goeie Buren en Groen

WG-BUURT-BUDGET:

Fijko en Jan

WG Openbare Ruimte

De € 1000 voor het Iestra-project in het Kampkwartier blijken

Henk Ham

stichting Buurtbudget

prima besteed.

Aanwezig:

Uitbetalingen vertraagd doordat de administratie hapert. En we

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

moeten nog € 3000 terugkrijgen over de jaren 2013 en 2014.

Justia Heijkoop

voorzitter en WG Buurtbudget

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

WG-COMMUNICATIE:

Hans Wels

webmaster + WG redactie + Buurt-Budget

We vroegen ieders’ commentaar op onze website, maar Hans

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

kreeg geen enkel commentaar.

Henk van Es

oud-BBN’er

WG Openbare Ruimte moet zich beter presenteren op onze

Tineke Dooyewaard van werkgroepen Groen & Sociaal

website.
Commentaar op papieren nieuwsbrief:

1. opening voorzitter:

- niet interessant voor de jongere bewoners

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

- teveel vaste rubrieken (pareltjes, ZZPers, interieurs, agenda)

3. evaluatie van onze bezorging BBN-nieuws

Nieuwsbrief komt expliciet aan de orde in komend BBN-overleg.

De bezorging kostte ons (inclusief extra tijd voor flyers van Goeie
Buren):

WG-OPENBARE RUIMTE:

3 uur: 591 bussen Henk Ham

WG is blij met recente initiatieven om Mooiersplein te verbeteren

3 uur: 492 bussen Tineke Dooyewaard

met vintage-winkels (luxe kringloop??) en om “food village” te

3 uur: 336 bussen Hans Wels

vestigen in koopgoot en op bovenliggend Amicitia-terras.

3 uur: 333 bussen Johan en 120 extra Hellestraat e.o.

Werkgroep wandelde over alle pleinen en vond de meeste

3 uur: 372 bussen Justia

“bedroevend”. Godfried bepleit om ons te focussen op enkele

2 uur: 356 bussen Jenna Vermaat

plekken waar we iets kunnen verbeteren.

2 uur: 252 bussen Hein

Hein bepleit om de nieuwe bewoners achter Amicitia te vragen

2 uur: 203 bussen Godfried/Truus

hoe zij het HEMA-pleintje zouden willen verfraaien.

1 uur: 107 bussen Henk van Es

Godfried en Hein gaan naar ENFB-seminar over

½ uur: 129 bussen Ans van Dijk

fietsersproblemen.

½ uur: 100 bussen Wijbranda en 47 extra op Westsingel

WG SOCIAAL:

? uur: 205 bussen Norbert van Zwetselaar

Tineke tevreden over bijeenkomsten “Goeie Buren”. Hans kreeg

? uur: 182 bussen Hans Meijer

diverse aanmeldingen/mailtje voor “Goeie Buren”.

? uur: 400 bussen Agnes Witte
5. datum volgende vergadering: 18 augustus
Alleen Hans had een negatieve ervaring: men verweet hem dat

na de verjaardag van Henk van Es (op 17 aug).

hij bezorgde in de nee-nee-bussen (is daar vervolgens mee
gestopt).

6. rondvraag

Verder allen positief. Maar iedereen besteedde extra tijd/moeite

op 30 juni om 19.30 in Stadhuis: bijeenkomst voor alle

aan de losse flyers.

wijkbeheerteams.

Hein kreeg pluim voor zijn organisatie.

Gemeentelijke “groen-visie” blijkt vertraagd.

Medio oktober en januari zullen we weer een papieren
nieuwsbrief bezorgen.

