VERSLAG

BBN van 15 december:

en kondigt een papieren BBN-bulletin aan dat we eind januari

1. opening voorzitter

moeten verspreiden met oproep om projecten voor 2016 aan te

2. correcties op verslag van 17 nov

melden.

3. etalage-project Justia/Hans (o.a. begroting)

Ook in 2016 worden weer cheques uitgedeeld aan

4. overleg 19 jan. over prijsvraag Nieuwe Naam

initiatiefnemers van die nieuwe projecten, maarrrr....

5. NIEUWTJES UIT DE BUURT

initiatiefnemers die niet komen opdagen bij de feestelijke

6. nieuws uit de WERKGROEPEN

uitreiking der cheques in Downeys, zullen geen geld meer krijgen.

7. datums volgende vergaderingen
Communicatie:
AANWEZIG: Justia + Fijko + Jan + Hans + Tineke + Henk van Es

Hans meldt dat zich dagelijks nieuwe “vrienden” voor het BBN-

+ Hein en (iets later) Agnes Witte + Godfried + Johan

facebook aanmelden. We hebben er nu al ?????
We vinden dat elke papieren nieuwbrief een kans biedt om

BERICHTEN VAN VERHINDERING: Jenna + Henk Ham

nieuwe belangstellenden te werven voor onze website, voor onze
digitale nieuwsbrieven en voor ons FaceBook. Die kans moeten

1. opening voorzitter

we dus benutten.
Johan doet zijn best om nieuwe mensen (bij voorkeur jonge

2. verslag van 17 nov: geen correcties dus geschikt voor website.

mensen) te werven voor de redactie. Misschien een kandidate uit
“De Nieuwe Graanschuur”; Alicia Mijns.

3. de bedoelingen van het project “van binnen moet ik huilen”
staan op de BBN-website.

Groen:

Het project wordt “getrokken” door Justia, Hans Wels en Nasrin

Agnes vertelt over een project in de Boldershof in samenwerking

Iram. Zij hebben een begroting gemaakt van € 10.500 en

met gemeente en Waterschap; aanleg van wadi’s.

oogstten tot nu toe al toezeggingen voor € 6.700 en pogen een
bijdrage van € 5.000 te krijgen van de stichting KIA (Kunst In

Openbare Ruimte:

Amersfoort). Ook hebben alle scholen beloofd om mee te werken

Godfried en Johan bezochten vanavond de raadszaal waarin

en de Asiel Zoekers Centra.

gemeenteraadsleden en andere betrokkenen spraken over de

Tenslotte is er al een mooi aantal etalages gevonden.

“Visie Stadshart” die wordt ontwikkeld.
In de loop van 2016 moet die visie worden vastgesteld door de

4. Op 19 jan. organiseren we een bijzondere BBN-vergadering

gemeenteraad.

(tevens Nieuwjaarsborrel) met alle leden van alle werkgroepen
over o.a. een Nieuwe Naam.

7. volgende vergaderingen:

Hein heeft inmiddels de Email-adressen van alle leden en zal

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

e

voor de 19 jan ook uitnodigen:

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

van GOEIE BUREN: Truus Saris + Charlotte Batavier + Gea
Hogenbirk + Alicia Meins + Sabine Robers

8. Rondvraag:

van GROEN: Kees Quaadgras + Wijbranda Holterman.

Yvonne Feuerhahn zoekt mensen om te interviewen voor 033energie, zie:

5. NIEUWTJES:

http://033energie.nl/contact

De BBN’ers die het onlangs geopende Amicita Food Village
bezochten, zijn er allemaal enthousiast over.

Het leegstaande Volp-pand in de Krommestraat krijgt hierin
wellicht een functie.

Het pand van “De Postduif” in de Teut staat te koop en gepoogd
wordt om daar enkele appartementen te ontwikkelen.

Tineke Dooyewaard blijkt enthousiast over een bedrijf op het
Neptunusplein (naast de Jumbo) dat overal “weesfietsen” ophaalt

Voor de verbetering van het fietsparkeren loopt een proef met

en weer gebruiksklaar maakt.

verwijdering van de “nietjes” uit de winkelstraten en zijn klemmen
geplaatst op de hoek Langegracht/Lieve Vrouwestraat.

“Gluren bij de Buren” van afgelopen zondag werd weer een groot
succes.

6. WERKGROEPEN:
Buurt-Budget:
Hans is druk met de administratie om het jaar 2015 af te ronden

