VERSLAG van 17 nov, in Rooie Cent

OPENBARE RUIMTE:

Aanwezig waren: Justia + Jenna + Johan + Godfried + Hans +

Godfried heeft lijstje met 9 verbeter-punten en bracht dat ter

Tineke + Hein (verslag)

sprake in het ontbijt-overleg met wethouder Kemmerling en Arno
Goossens. En ook in het overleg van hedenmiddag met de

Berichten van verhindering ontvangen van:

stadsarchitect. Resultaat ????

Henk Ham, Fijko Gerritsen, Henk van Es, Agnes Witte,

De Stadsgidsen die dagelijks met groepen toeristen bij

Ans van Dijk, Jan Bronius.

Tinnenburg staan, ervaren daar veel hinder van passerend
verkeer. Het BBN vraagt min of meer beschermde plekken waar

1. opening voorzitter

de gidsen rustig iets aan hun toehoorders kunnen vertellen. Hein
zal daarover kontakt leggen met de VVV en de gemeente.

2. verslag van 20 okt gecorrigeerd: Godfried plande geen
stadswandeling met stadsarchitect, maar een gesprek.

Johan meldt dat het Platform Economie Binnenstad zich onlangs
beklaagde over de herrie van de bladblazers.

3. over een half jaar is er weer een gemeentelijke ontvangst van

Dit PEB kon nog niks zeggen over het probleem van de 5

nieuwe inwoners. Het is onzeker of het BBN daaraan zal

langdurig ronkende vrachtauto’s op de pleinen t.b.v. de

meedoen omdat het nut wordt betwijfeld.

bevoorrading van de Horeca omdat..............er geen concreet
voorstel ter tafel lag. Hein probeert nu om namens het BBN

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

alsnog zo’n voorstel te maken (samen met de 60 stadsgidsen en

op 18 nov (morgen dus) vergaderen Hans en Justia over de

met de VVV). Johan adviseerde hem om kontakt te leggen met

begroting.

PBE-voorzitter Rolf van As.

5. er zijn 2 inzendingen ontvangen voor de prijsvraag voor

Het BBN zal aan de gemeente vragen om in het plaveisel van De

Nieuwe Naam. Maar die maken ons niet enthousiast.

Hof (dat nu is opgebroken i.v.m. de bomenkap) de contouren van

We zullen daarom eerst een overleg voeren (op 19 jan) met alle

het oude stadhuis zichtbaar te maken.

leden van alle werkgroepen over taken/functies van het BBN
voordat we een nieuwe naam kiezen.

BUURTBUDGET:

Dit overleg krijgt het karakter van een “Nieuwjaarsborrel”.

Hans zal binnenkort de 2015-administratie voltooien, zodat

Hein zal iedereen uitnodigen zodra hij van iedereen ALLE email-

duidelijk wordt hoeveel geld er is overgebleven.

adressen van ALLE werkgroep-leden heeft ontvangen.
COMMUNICATIE
6. NIEUWTJES:

Volgende Nieuwsbrief wordt in kleinere oplage (4000 ipv 4500)

Gemeente vernieuwt het speelgoed van de Waltoren,

gedrukt.

Lot van “Kuiperij Hellestraat” nog onduidelijk; de erfgenamen zijn

Op de voorpagina van alle papieren nieuwsbrieven komt een

druk met de opruiming sinds de heer Meester is overleden.

oproep om vriend te worden van BBN-Facebook, of het email-

Er hangen A4tjes voor de ramen der Zuidsingel-bewoners die

adres op te geven voor toezending van de digitale brieven.

actie voeren tegen de stadsbussen en om snelheid van

De ega van onze vormgever Erik, zal de vacature van

autoverkeer te verlagen.

eindredactrice vervullen die ontstond na het vertrek van Ien

Hein zal Sandra Hovens (hoofd monumentenzorg) vragen om

Deltrap.

plaveisel van de Hof te veranderen: nu de boompjes zijn gekapt

Tineke zal artikeltje aanleveren voor de volgende papieren

is de kans ontstaan om de contouren van het oude stadhuis in

Nieuwsbrief m.b.t. De Nieuwe Graanschuur.

het plaveisel te verduidelijken.
7. datums volgende vergaderingen:
6. nieuws uit de WERKGROEPEN

15 dec + 19 jan + 16 feb + 22 mrt + 19 apr + 17 mei + 21 juni +

GROEN: Jenna bezorgd over de proef “inzameling tuin-afval”:

16 aug + 20 sept + 18 okt + 15 nov + 13 dec.

doen er genoeg mensen mee? Zij zal A4tjes stoppen in de
brievenbussen van mensen met grote tuinen en daarvoor 80

8. Rondvraag: Godfried vroeg of Justia nu definitief BBN-

kopietjes maken (op kosten van het BBN).

voorzitter is geworden (na de proeftijd die zij zichzelf had

Zij is enthousiast over het buurtinitiatief van de Boldershof. En

gegeven) en het antwoord was “ja”.

signaleerde dat de gemeente slechts gedeeltelijk gevolg gaf aan
haar lijst met suggesties om de plantsoenen te verbeteren.

