afmeldingen waren er van Fijko Gerrisen, Ans van Dijk, Jan

7. WERKGROEPEN:

Bronius en Agnes Witte.

Openbare Ruimte: Godfried plant gesprek met stadsarchitect

Aanwezig waren: Justia Heijkoop, Godfried Reuser, Henk Ham,

BuurtBudget: Henk meldt dat stichting voorlopig doorgaat

Jenna Vermaat, Johan Riemersma, Tineke Dooyewaard, Henk

ondanks gedoe met de administratie.

van Es, Hans Wels en Hein Visser (verslag).
Communicatie: eindredactrice Ien Deltrap stopte met ons Bulletin.
De onderstaande agenda werd afgewerkt:

Opvolger gezocht en nog niet gevonden. Hans Wels vraagt onze
werkgroepen om artikeltjes aan te leveren.

AGENDA a.s. dinsdag 20 okt in Rooie Cent
1. opening voorzitter

Groen:

2. correcties op onderstaand september-verslag van Hein

plantsoengroep scoorde betere zitbanken en afvalbakken.

3. wie notuleert vanavond (Hein is verhinderd)

Agnes heeft contact met gemeente over Boldershof-groen.

4. etalage-project n.a.v. Justia-gedicht op de website

Experiment gestart met inlevering van grof tuinafval: 2 keer bij de

5. prijsvraag voor Nieuwe Naam (zie hieronder)

Flint en 2 keer bij Mariënhof.

6. NIEUWTJES uit jullie buurten

Experiment geslaagd als ca. 250 van de 500

7. nieuws uit de WERKGROEPEN

binnenstadsbewoners met tuinen er gebruik van maken.

8. datums volgende vergaderingen 17 nov.
9. DISTRIBUTIE Nieuwsbrief 110 is begonnen:

8. Datums volgende vergaderingen zijn gereserveerd op:
17 nov + 15 dec + 19 jan + 16 feb + 22 mrt + 19 apr + 17 mei +
21 juni + 16 aug + 20 sept + 18 okt + 15 nov + 13 dec.

1. voorzitter is blij dat we weer een volle tafel hebben.

9. Nieuwsbrief-distributie is bijna klaar. Hein krijgt van alle
bezorgers de aantallen overgebleven brieven, zodat de oplage

2. geen correcties september-verslag; Hans zet het op site

van 4500 wellicht verminderd kan worden.

3. Hein kon vanavond tóch komen en verslag schrijven.

10. RONDVRAAG:
in volgende vergadering bespreken hoe we omgaan met

4. Hans en Justia bespraken etalage-project met Jordi Grutters

initiatieven van de gemeente om nieuwe inwoners te

van de gemeente; hij zal het idee van het project (tegelijkertijd

verwelkomen.

met de Passie-happening) doorgeven aan afd. Onderwijs.

Henk Ham bezocht al vele bijeenkomsten maar betwijfelt het nut

Daarna zullen we het zelf promoten bij de scholen.

ervan voor het BBN.

Justia en Johan waren in PEB-overleg en oogstten belangstelling;
Justia zal het “format” van het etalage-project naar de PEB’ers
mailen.
5. webmaster Hans ontving al 2 suggesties voor de nieuwe naam
en iedereen kan nog tot 31 oktober bij hem inzenden.
6. NIEUWTJES:
De Nieuwe Graanschuur is open en Tineke was teleurgesteld dat
dit nieuws niet in ons Bulletin was opgenomen (staat wel op
website).
Godfried verwacht dat in 2016 de nieuwbouw van 10 woningen
begint op het “Valkhof” tussen Stoovestraat en Valkestraat.
Jenna geeft webmaster Hans Wels een lijstje van culturele
initiatieven ter publicatie op onze site (o.a. “Nacht van de Nacht”
en acties van het “Jans’ Pakhuis”).

