AGENDA 18 augustus in Rooie Cent

Justia: ik schrijf stukje in volgende nummer met prijsvraag voor

1. opening voorzitter

nieuwe naam.

2. correcties op juni-verslag

Hein: kondigt aan dat hij de redactie zal verlaten omdat er teveel

3. keuze van tastbaar BBN-project in het komende jaar.

verschil is tussen zijn visie (op gewenste inhoud van het blad en

4. Rondetafelgesprek om te onderzoeken of onze krant wat

op de wijze waarop het gemaakt wordt) en de visie van de rest

moderner gemaakt kan worden

van de redactie.

Wie heeft nieuwtjes uit welke buurt?

Hij wil zijn artikeltjes voortaan via de website publiceren.

5. nieuws uit werkgroepen
6. datums volgende vergaderingen 22 sept , 20 okt etc.

5. nieuws uit werkgroepen

7. rondvraag.

GROEN: Agnes is druk met berenklauw en duizendknoop, Hans
maakt een foto.
BUURT-BUDGET: druk met financiële afhandeling van projecten

afwezig met kennisgeving:

OPENBARE RUIMTE: Zonnehof wordt verbouwd en SNS-bank

Ans van Dijk

WG Goeie Buren

wordt wok-restaurant.

Henk Ham

stichting Buurtbudget

Wandeling met nieuwe stadsarchitect wordt gepland.

Godfried Reuser WG Openbare Ruimte

Hein zal nieuwe website-tekst naar Hans mailen
GOEJE BUREN: al 54 namen van hulp-gevers/vragers en Hans

Aanwezig:

hoopt op nieuw artikeltje voor de website.

Joh. Riemersma WG groen + WG redactie + PEB-overleg
6. Volgende vergadering op 22 september

Justia Heijkoop

voorzitter en WG Buurtbudget

notulist Hein

WG Openbare Ruimte + WG redactie

Hans Wels

webmaster + WG redactie + Buurt-Budget

7. Rondvraag:

Agnes Witte

WG Groen

Hans: Koos Iestra zou iets moeten schrijven voor bulletin of

Henk van Es

(iets later)

website.

Jan Bronius

WG Openbare Ruimte

Justia: ik zal het hem vragen want ik heb regelmatig contact met

Fijko

WG Openbare Ruimte

Koos en Norbert.

1. opening voorzitter:
2. juni-verslag: goedgekeurd, Hans zet het op site
3. keuze van tastbaar BBN-project
ideeën zijn:
- beschildering van blinde muur naast voormalige C&A
- stadhuis-contouren in plaveisel op De Hof
- markering van een slenterpad
- window-dressing van etalages van leegstaande winkels.
Voor dit laatste idee zullen Justia en Hans een plan maken om
samen te werken met KIA (Kunst in Amersfoort) en onder het
motto “ik huil van binnen” zullen zij daarbij de window-dressing
concentreren op de vluchtelingen-problematiek (Syrische
kinderen in de Middelandse zee).
Hein betwijfelt of het BBN zich openlijk moet/kan engageren met
deze problematiek, gezien onze BBN-doelstellingen.

4. Rondetafelgesprek BBN-bulletin
Justia: ik vind het te oubollig en teveel gratis advertenties
Johan: oubollig maar er komt geen nieuws uit werkgroepen
Hans: onmogelijk om actueel te zijn en vormgever nu in tijdnood
Justia: andere kleuren?
Hans: we kozen destijds bewust voor A’foortse kleuren maar witte
tekst op rode ondergrond is slecht leesbaar
Jan: naam BBN is achterhaald

