VERSLAG 19 april 20.00 uur in “De Rooie Cent”

Parkeermeter is geplaatst (tarief € 2,50 per uur) en bepleitte
opheffing van die parkeermeter om het straatbeeld minder te

1. Opening door voorzitter Johan Riemersma

ontsieren en de historische binnenstad (Muurhuizen en de

2. berichten van verhindering

pleintjes) autoluwer te maken.

3. correcties onderstaand verslag van 22 maart

Enkele BBN’ers verzetten zicht daartegen; willen ook de

4. buurtbudget-cheques uitgereikt op 11 april

historische binnenstad “dynamisch” en autovriendelijk houden.

5. Feuerhahn over “033Energie”

Hans Wels bepleitte om eerst eens aan de Havik-bewoners te

6. Visie Stadshart; keuze BBN-speerpunt (voorstel Henk Ham)

vragen wat zij vinden van de verwijdering van die parkeermeter.

7. WERKGROEPEN
Groen

7. WERKGROEPEN:

Communicatie

Groen: er wordt geen planten-ruilbeurs georganiseerd

Goeie Buren

Communicatie: via Dagmar hebben we een goedkopere drukker

Openbare Ruimte

gevonden

8. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN

Goeie Buren: het Pompeï-etentje trok 40 mensen en op 5 juni zal

9. rondvraag

iedereen een prat-bankje voor zijn/haar voordeur plaatsen
Openbare Ruimte: Jan en Feiko waren op D66-avondje over
Visie Stadshart en hoorden daar dat de Visie is voltooid.

1. Voorzitter Johan verwelkomt Jenna + Feiko Gerritsen + Jan
Bronius + Hans Wels + Henk Ham + Tineke Dooyeweerd + Hein

8. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN:

Visser (verslag) + Yvonne FeuerHahn 033Energie.

Bushalte Varkensmarkt is opgeheven
Camera’s op diverse plekken ipv bollards.

2. berichten van verhindering: Justia + Godfried + Alice Meins +
Henk van Es + Agnes Witte

Jenna meldt plassers-probleem in plantsoen
Hans klaagt over fietsers in de Langestraat.

3. verslag 22 maart ongewijzigd goedgekeurd
9. Rondvraag: geen
4. uitreiking buurtbudget-cheques op 11 april was volgens Hans
Wels druk en gezellig; met die ene kandidaat die verhinderd was,

datums volgende vergadering 17 mei + 21 juni + 16 aug + 20

is wel nader kontakt gelegd (cheque wordt dus wel uitgekeerd).

sept + 18 okt + 15 nov + 13 dec.

Pas eind 2016 weten we of alle uitgekeerde gelden ook echt zijn
besteed.

5. Yvonne Feuerhahn (mail naar info@energieambassade.nl)
meldt dat voorbeeld-energiezuinige renovatie van Volp-pand in de
Krommestraat is begonnen en in april 2017 wordt voltooid.
Dit is een gemeentelijk monument dat een horeca-bestemming
krijgt (huurder is al bekend). Yvonne blijkt tevreden over haar
samenwerking met gemeentelijke Monumentenzorg.
Hans Wels biedt haar ruimte aan in volgende BBN-bulletin
Henk Ham streeft naar zonnepanelen op de Scheltusflats;
Alliantie (eigenaresse) wil nog niet garant staan voor lening van
€ 85.000 die bewoners daarvoor willen afsluiten.

6. Visie Stadshart; hiervoor worden geen BBN-bijdragen meer
verwacht. Op 22 maart bepleitte Henk Ham dat het BBN een
speerpunt zou kiezen. Uit onze inventarisatie van alle mogelijke
speerpunten bleek dat de meeste stemmen gingen naar
“terugdringing van het straat-parkeren in het historisch centrum”.
Hein constateerde dat hier 100 parkeerplaatsen zijn; allemaal
voor belanghebenden (bewoners) die daarvoor € 90 per jaar
betalen, behalve 7 parkeerplaatsen op het Havik waarvoor een

