VERSLAG 16 aug. in de Rooie Cent

Openbare Ruimte:
Godfried schetst de voortgang van de archeologen in de Valkhof,

1. Opening door voorzitter Johan Riemersma. Hij verwelkomt

nu Mariposa echt is gesloopt.

Agnes Witte, Jenna Vermaat, Hans Wels, Henk van Es, Godfried
Reuser, Henk Ham en Hein Visser (verslag)

Wethouder Buitelaar wil in 2017 de Stadsring één weekend
afsluiten tussen de Molenstraat en de Utrechtsestraat zodat daar

2. berichten van verhindering van Justia. Bekend is dat Tineke

iets georganiseerd kan worden; sportwedstrijden ?

Dooyewaard momenteel i.v.m. een perma-project in Limburg
verblijft.

Buurtbudget:
Hans Wels meldt dat alle betalingen volgens plan verlopen voor

3. correcties juni-verslag: geen

alle activiteiten die staan vermeld op onze website en in BBNnieuws.

4. WERKGROEPEN
5. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN:
Groen:

Food Village in de “koopgoot” is failliet maar initiatiefneemster

Jenna organiseert op 25 augustus een bijeenkomst van de

Nursel van Oenen is daar nu bezig met een project van kleine

werkgroep in haar huis en geeft enkele datums m.b.t. de

winkels in de Perry-ruimte.

gemeentelijke GroenVisie:

Nursel is overigens in dienst van de eigenaar (Zegwaard) van het

30 aug. presentatie in “Groene Huis” (aanmelding verplicht)

hele Amicitia-complex.

11 okt: besluit van gemeenteraad.
6. rondvraag:
Agnes constateert dat de gemeente nog niet is begonnen met het
uitgraven van Japans Knoopkruid in plantsoen bij Bloemendaal.

Hein meldt dat hij een dikke map bij Stan Iking heeft opgehaald
met de papieren BBN-notulen sinds 1999.

In Boldershof staan nu enorme plantenbakken dankzij de

In die tijd was de gevreesde disco in de Corso een hot item.

gemeente, de corporatie en het Buurt-Budget.

Er werd vergaderd in buurthuis De Lanteern.

Waterschap komt in najaar met plan voor de aanleg van een

Op de presentielijsten uit 1999 staan o.a. Henk Ham, Henk van

“wadi”.

Es, Jan Hinfelaar, Henk Rooimans en onze hedendaagse
gastvrouw Ingrid de Moël.

Communicatie

Jenna zien we vanaf medio 2005 optreden.

BBN heeft nu een community gevormd op FaceBoek, die
aantallen bezoekers en vrienden kan optellen. Bezoekers
behoeven zich niet te laten registreren. Registratie is wél vereist
voor bezoekers die ook een reactie willen plaatsen.

Ans van Dijk zal geen papieren nieuwsbrieven meer bezorgen en
zoekt bij Goede Buren wie haar portie kan overnemen.
Als Tineke in Limburg blijft, ontstaat een groot probleem want zij
bezorgde altijd vele honderden bulletins.
Maar het is nog onduidelijk wanneer weer een papieren
nieuwsbrief bezorgd moet worden.
Henk van Es wil dat in een volgend papieren bulletin
nadrukkelijker wordt vermeld dat lezers die hun Email-adres
doorgeven, ook onze digitale berichten zullen ontvangen.
Alicia Meins heeft zich teruggetrokken uit de redactie.

Goeie Buren:
Ans van Dijk zal deze werkgroep niet meer “trekken” omdat die
teveel tijd/energie van haar vergt. Maar de werkgroep blijft wel
actief. En hoopt dat zij binnenkort een eigen app krijgt. (Wilco ?)

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

