VERSLAG van 22 september in Rooie Cent

WG Groen: de gemeente maakt plan om snoei-afval in de

1. opening voorzitter

binnenstad te verzamelen.

2. correcties op onderstaand augustus-verslag

Hans Wels en Agnes Witte fotograferen “duizendknoop” en

3. prijsvraag voor Nieuwe Naam (zie hieronder)

andere planten.

4. NIEUWTJES uit jullie buurten

WG Communicatie: onze papieren nieuwsbrief gaat 9 oktober

5. nieuws uit de WERKGROEPEN

naar de drukker, maar gisteren was de deadline voor nieuwe

6. datums volgende vergaderingen 20 okt. 17 nov.

artikeltjes. Niettemin zal Justia proberen om er nog enkele regels

7. rondvraag

on te krijgen m.b.t. actualiteiten die op onze website zijn
beschreven en gefotografeerd (waarvoor in de brief geen ruimte

afwezig met kennisgeving:

was) zodat onze website meer bezoekers krijgt.

Jenna Vermaat

WG Groen en ‘Goeie Buren’ en

Hein regelt de bezorging, zoals vorige keer.

Ans van Dijk

WG Goeie Buren

WG Openbare Ruimte: als Fijko een verkeersdrempel wenst op

Godfried Reuser stelt nieuwe naam voor: “ABC”

de hoek van de Paternosterstraat en de Langegracht, zal hijzelf
bij zijn buren peilen of daar bezwaren tegen zijn.

AANWEZIG:

WG Goeie Buren: organiseert wandeling op 26 september.

voorzitter Justia Heijkoop
Johan Riemersma

6. volgende vergaderingen:

Henk van Es

besloten wordt dat we in “de rooie cent” blijven vergaderen.

Hans Wels

gereserveerd zijn 20 okt + 17 nov + 15 dec.

Hein Visser (verslaggever).
Johan stelt de volgende datums in 2016 voor:
19 jan + 23 feb + 22 mrt + 19 apr + 17 mei + 21 juni + 19 juli + 16
1. welkomswoordje van voorzitter

aug + 20 sept + 18 okt + 15 nov + 20 dec.
Deze 2016-datums zijn nog niet gereserveerd.

2. Verslag van augustus-vergadering: geen correcties en Hans
zet het op onze website

7. Rondvraag: geen.

3. Nieuwe Naam: Ans van Dijk wil oude naam handhaven,
Godfried en Hein stellen voor: ABC.
Justia wil nog maandje brainstormen over de onderstaande

10 okt 14.45 in Observant info Nieuwe Inwoners

prijsvraag die zij uitschreef.

4. NIEUWTJES uit onze buurten:
a. veel verhuizingen in Boldershof-appartementen
b. hinderlijke fietsklemmen verwijderd op hoek Kamp-Coninck
c. in de kern staan nog 2 zieke kastanjebomen
d. Karsseboom verplaatst naar Arnhemsestraat
e. bouw FoodVillage in Amicitia-koopgoot gestart
f. ook in Drakennest zijn bouwers actief
g. plan voor veel appartementen in “gat van Stationsstraat”
h. fietsparkeervakken ipv “nietjes” gestart in winkelcentrum

5. WERKGROEPEN:
Norbert v. Zwetselaar en Koos Iestra ontdekten dat de winkeliers
op de Kamp enthousiast zijn voor windowdressing.
Aanstaande maandag zullen Justia en Johan het PEB (Platform
Economie Binnenstad) bezoeken om ook daar goodwill te
kweken voor een project van KIA (Kunst In Amersfoort):
windowdressing m.b.t. de tragiek van Syrische kinderen op de
vlucht.

.

Een nieuwe naam !

Het B.B.N. bestaat al vele jaren en eerlijk gezegd struikelen we vaak over de vele
B’B’B ‘s ! Daarom willen we een nieuwe naam zoeken en daarbij hebben we jullie hulp
nodig!
Binnenstad Bewoners Netwerk of Bewoners Binnenstad, Buurt Bewoners Netwerk?
Heel eerlijk gezegd: ik weet het niet uit mijn hoofd.
Belangrijke kenmerken van de Amersfoortse binnenstad zijn o.a:
- een groen oplichtend kadastraal middelpunt van Nederland, onder de toren,
- een oud bedevaartoord, na de vondst van het Maria beeldje in de singel bij de Kamp,
- een regionale functie voor burgers, boeren en buitenlui.
- vele Keien verspreid door de hele stad, want we waren ooit keientrekkers.

In Amersfoort woonden bekende kunstenaars zoals Mondriaan en Armando, evenals
Johan van Oldenbarnevelt voordat hij zijn stempel drukte op de vaderlandse
geschiedenis.
Nu zijn er in Amersfoort heel veel evenementen in alle jaargetijden met muziek ,toneel,
dans en een ijsbaan. Ook zijn er voor kinderen leuke activiteiten, zoals poppentheaters
en kinderfestivals.
Verder hebben we een eigen vaarroute en kunstroute en de heerlijkste restaurants en
de gezelligste pleinen van de regio.
We werden een studentenstad dankzij de Hogeschool van Utrecht.
Er zijn dus superveel mogelijkheden om een mooie naam te bedenken!
Wie de mooiste naam bedenkt, krijgt een prijs…..

Justia Heijkoop

