VERSLAG 22 maart om 20.00 uur in “Rooie Cent”

De verspreiders kunnen vervolgens zelf hun stapeltjes bij Johan
komen ophalen.

1. Opening door Voorzitter Justia; zij verwelkomt Agnes + Johan

Justia heeft een nieuwe baan en is daardoor verhinderd om haar

+ Jenna + Hans Wels + Henk van Es + Henk Ham + Godfried +

400 exemplaren te bezorgen. We zoeken een opvolger in de

Tineke + Hein (verslag).

werkgroep “Goeie Buren”.

2. berichten van verhindering: Alicia Meins

Openbare Ruimte: Godfried doet verslag van de OR-schouw op
o.a. Mooiersplein, Keiplein, Buntplein, etc. en van de Stadshart-

3. verslag van 16 februari:

discussies in het Leerhotel.

geen correcties, maar n.a.v. werd opgemerkt dat de
gemeenteraad over “Visie Stadshart” is uitgesteld van 15 maart

7. Visie Stadshart komt op 12 april in de gemeenteraad.

naar 12 april.

Iedereen heeft van Johan de lijst met speerpunten ontvangen
waarvoor individuele BBN’ers zich hard willen maken.

4. project “Van binnen moet ik huilen”:

Het blijkt dat de meeste BBN’ers zich bezorgd maken over de

Justia is tevreden over de respons en

Stadsring en de daarbij behorende entree’s naar Utrechtsestraat

Hans Wels promoot http://www.amersfoortgeeftthuis.nl

en Arnhemsestraat (rommelig, onveilig, etc.).
Maar Hein denkt dat die problemen te groot zijn voor de BBN en

5. Yvonne Feuerhahn over “033 Energie”;

bepleit om nu eerst eens ’n kleiner speerpunt te kiezen waarmee

Godfried zal haar vragen waarom ze afwezig is en wanneer ze

we succes (en publiciteit) kunnen boeken:

wél komt.

meerjarenplan om de ca. 50 openbare parkeerplaatsen op te

Henk Ham meldt teleurstellend resultaat van studie naar

heffen binnen historisch centrum (Havik + Lange/Kortegracht +

opbrengst zonnecollectoren op plat dak van Scheltusflat.

Appelmarkt + Muurhuizen + Breestraat + Zwanenhals, etc.)
omdat hierdoor veel zoek-verkeer wordt vermeden.

6. WERKGROEPEN

Henk Ham stelt voor om keuze van speerpunt in volgende BBN-

Buurtbudget; er is evenveel budget (€ 14.000) als vorig jaar en

overleg te maken.

daarvoor zijn 25 projecten aangemeld tot een totaal van € 23.000.
En alle 25 aanmelders kregen een antwoord van de BB-

8. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN:

commissie.

Karseboom in Lavendelstraat blijkt veel problemen te

De commissie heeft 3 projecten afgewezen omdat zij niet gericht

veroorzaken.

zijn op bewoners. De 22 aanmelders zijn uitgenodigd om hun

Tineke vraagt aandacht voor presentaties van “De Nieuwe

cheques te ontvangen op 11 april om 19.30 uur bij Downeys.

Graanschuur” en meldt dat huiskamer-project in

En weten dat zij niks krijgen als zij niet komen opdagen.

Bloemendalsestraat weer onzeker is geworden.

Groen: Jenna meldt dat er nog geen besluit is genomen over de

9. Rondvraag:

traditionele voorjaarsmarkt.

Agnes is tevreden over het effect van de zwarte mat bij Manneke

Agnes meldt strubbelingen (burenruzie) over vergroening

Bunt.

Boldershof.

Tineke gaat naar bijeenkomst voor Nieuwe Bewoners:

Henk van Es meldt dat tuinenbezitters hun snoeiafval naar de

aangenaam@amersfoort.nl

gemeentelijke container kunnen brengen op 30 april (Kleine
Haag) en 7 mei (bij De Flint) van 10.00 tot 13.00 uur.

datums volgende vergaderingen:
19 apr + 17 mei + 21 juni + 16 aug + 20 sept + 18 okt + 15 nov +

Goeie Buren: Jenna meldt dat alle deelnemers zijn uitgenodigd
voor een etentje in restaurant Pompeï, waarbij zij zelf hun pizza’s
moeten afrekenen.

Communicatie: voor onze bulletins zijn een nieuwe
eindredacteur en vormgever gevonden.
Johan laat de 8 doosjes met 500 exemplaren bij hem thuis
bezorgen. Van Hein krijgt hij de Excel met namen van de
bezorgers en de aantallen exemplaren die ze moeten verspreiden
in hun buurtjes.

13 dec.

