VERSLAG, dinsdag 17 mei om 20.00 uur in “Rooie Cent”

Afgesproken wordt dat elke bezorger/bezorgster naar eigen
goeddunken kan handelen.

1. Opening door voorzitter Johan Riemersma (Justia verhinderd)
2. berichten van verhindering

Goeie Buren:

3. correcties onderstaand verslag van 19 april

Jenna nodigt iedereen uit om op vrijdagen tussen 10.00 en 12.00

4. WERKGROEPEN

uur naar “De Lieve Vrouw” te komen om hulp-vraag/aanbod te

Groen

bespreken en bovendien wijst zij op het “bankjes-project”:

Communicatie

https://goeieburen.wordpress.com/2016/05/16/goeie-buren-

Goeie Buren

zetten-de-bankjes-buiten/

Openbare Ruimte
5. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN

Openbare Ruimte:

6. rondvraag

deze werkgroep heeft geen nieuws.

7. datums volgende vergaderingen
5. Nieuwtjes uit de buurten:

1. Voorzitter Johan verwelkomt Hans Wels, Feiko Gerritsen, Henk

Johan Riemersma vraagt Architectenbureau Hoogevest wat haar

van Es, Tineke Dooyewaard, Jan Bronius en Hein Visser

plannen zijn met de Kuiperij Meester die zij onlangs in de

(verslag).

Hellestraat heeft gekocht.

2. verhinderd-berichten ontvangen van Godfried Reuser, Justia,

De fietsenstalling bij Amicitia is nu geopend.

Agnes Witte, Henk Ham, 033-Energie Yvonne Feuerhahn
Projectontwikkelaar Kees van Loon heeft aangekondigd dat er de
3. verslag van vorige overleg:

komende twee jaren nog niks gebeurt op het braakliggende

Jan Bronius en Feiko hoorden op het D66-avondje dat de “Visie

Boedha-terrein hoek Stadsring/Utrechtseweg.

Stadshart” gereed is en ze hoorden NIET dat er geen bijdragen
meer verwacht werden van het BBN.

Johan zal in het PEB (Platform Economie Binnenstad) melden
dat veel BBN’ers (niet alle) meer handhaving vragen van de

4. WERKGROEPEN:

verboden op:
fietsparkeren in de steegjes,

Groen: Tineke verkocht ingezamelde plantjes op Koningsdag in

statafels en banken op de terrassen

de Bloemendalsestraat.

fietsen door de voetgangersgebieden

Jenna wees op de website www.groenvisieamersfoort.nl
waar het concept van die visie te lezen is. En de uitnodiging om
nog aanvullingen/wijzigingen in te dienen, die daarna op 25 juni in

6. Rondvraag:

stemming worden gebracht.

besloten wordt om weer een “Jaarlijkse Zomerborrel” te

Op de Boldershof zullen gemeente en Portaal 10 grote bakken

organiseren op het LieveVrouwe-kerkhof, na afloop van de

plaatsen die de bewoners kunnen vullen met planten. Voor de

volgende BBN-vergadering op 21 juni (die dus al ca. 21.00 uur

aanschaf van die planten is € 750 beschikbaar uit het Buurt-

afgerond moet worden).

Budget.

De voorzitters van alle BBN-werkgroepen zullen alle
werkgroepleden hiervoor uitnodigen.

Buurt-Budget: Hans zegt dat alle BB-cheques van het BBN zijn

Hans meldt dat de drankjes worden betaald uit het Buurt-Budget.

uitgedeeld en dat onze BB-commissie een feestelijk etentje gaat
genieten, samen met twee andere BB-commissies, om te vieren

7. Volgende vergaderingen:

dat hun overkoepelende Stichting een nieuwe voorzitter heeft
gekregen.

Communicatie: Hans zegt dat het BBN-bulletin nu bij de drukker
ligt en dat alle bezorgers binnenkort door Johan Riemersma
worden uitgenodigd om bij hem hun stapeltjes te komen ophalen.
Er is discussie over de vraag of de bulletins ook bezorgd moeten
worden bij winkels, studentenhuizen en café’s.

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

