VERSLAG dinsdag 21 juni om 20.00 uur Rooie Cent:

Yvonne Feuerhahn gaf een update over de ontwikkelingen van
het Volp-pand in de Krommestraat. Het is nu eigendom van

1. Opening door voorzitter:

bouw/restauratie-bedrijf Burg & Strooink en dat verbouwt het

Justia verwelkomt Agnes Witte, Hans Wels, Henk van Es, Johan

energiezuinig voor de horeca. Yvonne vindt het een mooi

Riemersma, Yvonne Feuerhahn (033energie) en Hein Visser

voorbeeld voor eigenaren van andere monumentale panden in de

(verslag).

binnenstad.

2. berichten van verhindering werden ontvangen van Henk Ham,

Justia attendeert ons op een presentatie van het “Evenementen-

Jenna en Godfried.

Platform” op 30 juni van 19.00 tot 20.30 uur in De Observant. Het

Bovendien wist iemand te vertellen dat Tineke Dooyeweerd nogal

zal gaan over de stichting van een Service-Organisatie t.b.v. de

hard in haar huis is gevallen en gekneusde ribben heeft.

vele festivals die we in de binnenstad krijgen.

3. correcties op mei-verslag:

Volgende vergaderingen 16 aug, 20 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec.

Niet corporatie de Alliantie zorgt voor de grote plantenbakken op
de Boldershof, maar Portaal.
Om 21.00 uur werd het BBN-overleg afgerond en spoedden we
4. WERKGROEPEN:

Groen:
ook het Waterschap heeft bemoeienis met de Groene Bolderik
omdat dit minder regenwater in het riool wenst.
Johan mist in de gemeentelijke Groenvisie een opmerking over
de plantsoenen.

Communicatie:
de deadline voor de digitale versie van het BBN-bulletin is een
week uitgesteld tot 28 juni.
We hebben een nieuwe drukker voor het papieren bulletin en
volgens Hans Wels blijkt die veel voordeliger zodat we kunnen
overwegen om jaarlijks van 3 naar 4 papieren edities te gaan.
Hans kan via o.a. Facebook bij wel 600 mensen aankondigen dat
er weer een nieuw digitaal bulletin op onze website staat.

Goeie Buren:
Johan heeft bij Jenna op het ontmoetingsbankje gezeten en vond
dat een leuke ervaring

Openbare Ruimte:
de verbouwing van de Zonnehof-bibliotheek tot appartementen is
begonnen. Johan is blij met alle plannen voor de Zonnehof.
Ook de ontmanteling van de “Valkhof” is begonnen, in afwachting
van de bouwers die hier woningen zullen realiseren.

5. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN:
Johan vroeg Hoogevest naar zijn plannen met Kuiperij Meester in
de Hellestraat, maar de nieuwe eigenaar kan of wil er nog niets
over vertellen.
Het Karsseboom-horecapand aan het Lieve Vrouwekerkhof is nu
nog gesloten maar zal weldra worden geëxploiteerd door Barry
Buunk (van het Nonnetje) en de exploitanten van het
Krankeledenplantsoen.

ons naar de “jaarlijkse zomerborrel” op het Lieve Vrouwekerkhof.

