VERSLAG

BBN van 16 februari:

Distributie van volgende papieren Nieuwsbrief (in mei??)
verandert: Hein fietst niet meer met stapels en dozen langs alle

bericht van verhindering: Feiko + Ans v Dijk (voor alle volgende

bezorgers. Alle verspreiders komen hun stapeltjes ophalen bij

vergaderingen) + Hans Wels.

???????.

aanwezig: voorzitter Justia + Agnes Witte + Alice Meins uit

Op 22 mrt afspreken bij wie de drukkerij de 4000 krantjes (in acht

Oliesteeg + Johan + Jenna + Henk v. Es + Henk Ham + Godfried

doosjes) aflevert en wie de stapeltjes maakt (en telt) voor de

+ Tineke Dooyeweerd + Hein (verslag)

bezorgers.

gasten: Lieke + Dieter van 033Energie en Norbert v. Zwetselaar
BUURT-BUDGET: aanvragen kunnen nog tot 15 mrt worden
1. voorzitter opent en verwelkomt onze gasten van 033Energie:

ingediend.

Lieke en Dieter die Yvonne Feuerhahn vervangen (komt 22 mrt)

OPENBARE RUIMTE: Godfried meldt dat architect Henk
Rooijmans uit de Breestraat kwam kennismaken.

2. verslag van 15 december 2015: geen correcties

GOEDE BUREN: Jenna vraagt alle aanwezigen om zich hiervoor
aan te melden.

3. “033Energie in de Binnenstad”: Lieke en Dieter vertellen dat

Er zijn al 65 aanmeldingen en 26 matches.

Volp-pand in de Krommestraat is gekocht door aannemer Van de
Burgt & Strooij die het energiezuinig verbouwt voor de horeca.

7. Visie Stadshart:

Zij willen via BBN in kontakt komen met andere monumenten-

iedereen heeft de notitie van Norbert ontvangen en Norbert zelf

bezitters. Godfried heeft al enkele namen doorgegeven.

zegt dat dit een “discussiestuk” is. Hij zal alle politieke partijen
bezoeken met deze notitie, ter voorbereiding van de

4. Etalage-project “van binnen moet ik huilen”: Justia meldt dat al

gemeenteraadsdiscussie op 15 maart.

100 kinderen druk zijn met “vluchtelingen-kunst” die te zien zal

Belangrijke vragen vindt hij:

zijn in de etalages in de week vóór “The Passion” (op 24 mrt).

- hoe krijgen we geld voor plannen van “Vrienden van de Kamp”?
- hoe verbinden we NS-station met oude en nieuwe stad?

5. nieuwtjes uit jullie buurten:

- hoe krijgen we die grote vrachtwagens de stad uit?

Boldershof-project is goedgekeurd door wethouder, Haver Droeze

Johan voegt daaraan toe: hoe krijgen we goedkope plaatsen voor

maakt ontwerp, er wordt buurtbudget voor gevraagd.

de bewoners in de parkeergarages?

In de Bloemendalsestraat is een pand gekocht door mensen die

Godfried wil dat iedereen op 22 mrt zijn/haar 3 speerpunten kan

er een buurtbestemming aan zullen geven.

noemen.

Jenna meldt dat de bouw van shortstay-appartementen aan de

8. datums volgende vergaderingen: 22 mrt + 19 apr + 17 mei +

Stationsstraat is begonnen.

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

6. nieuws uit de werkgroepen:

GROEN: op 2 zaterdagen was er inzameling van groot tuin-afval
maar te weinig mensen hebben er gebruik van gemaakt. Mensen
met grote tuinen kunnen nu zak van 1 kuub aanvragen; als die
vol is ken men bellen om de zak te laten ophalen.
Jenna vroeg gemeente om de “bomenwandeling” te actualiseren,
maar raakte gedemotiveerd doordat zij geen reactie kreeg.
Agnes Witte meldt dat een gemeentelijke projectleider “groenverwildering” is aangesteld.

COMMUNICATIE: voor onze bulletins zoeken we vormgever die
doorkneed is in het layout-programma.
In het laatste Bulletin miste Godfried artikeltje over bewoners
Kromme Elleboogsteeg en “Vereniging Behoud Elleboog-Buurt
(VBEB)

