VERSLAG van het BBN op 20 sept 2016

Een automoblist heeft de brug bij het Flehitemuseum
beschadigd; reed met hoge snelheid dwars door de

1. Opening

leuning en belandde in de gracht.

voorzitter Justia verwelkomde Jenna Vermaat, Hans Wels,

Geschrokken omwonenden vroegen de gemeente om

Johan Riemersma, Godfried Reuser, Fijko Gerritsen, Jan

snelheidsbeperkende drempels. Maar de gemeente heeft

Bronius en Hein Visser (verslag).

dit verzoek afgewezen; in het historische stadshart
(Muurhuizen/Breestraat, binnen de singels) zouden geen

2. verhinderd-berichten van Agnes Witte, Henk van Es,

drempels passen.

Henk Ham

Hein bepleit een andere maatregel. Er liggen twee lange
straten binnen de stadskern waarover automobilisten hard

3. correcties augustus-verslag:

kunnen rijden: de LieveVrouwestraat/Langegracht en de

in het verslag stond “Henk van Es wil dat in het volgende

Breestraat. Daarin liggen ook twee kruisingen. De snelle

papieren bulletin wordt vermeld dat lezers ook onze

automobilisten hebben daar voorrang: haaientanden in het

digitale berichten kunnen raadplegen op de website” maar

wegdek van de Bollebruggang en de Paternosterstraat.

dit moet worden: “Henk van Es wil dat in volgende bulletins

Hein mag namens het BBN aan de gemeente vragen om

wordt vermeld dat lezers die hun Email-adres opgeven

die haaientanden te verwijderen omdat er een foute

automatisch een link krijgen naar de volgende digitale

suggestie van uitgaat.

nieuwbrieven.”
Hans Wels meldt dat dit nu al de gangbare praktijk is.

Communicatie:
Op 8 oktober is er weer een ontvangst van nieuwe

4. WERKGROEPEN:

Amersfoorters in De Observant, maar besloten wordt dat

Groen:

het BBN zich daar niet zal presenteren.

Jenna heeft een brief van de gemeente die vermeldt dat

Vanaf 28 okt kunnen we weer huis-aan-huis een papieren

we 40.000 m2 van het onkruid “duizendknoop” in de

nieuwsbrief bezorgen. De bezorging wordt gecoördineerd

gemeente hebben en dat dit wel 2 meter diep wortelt.

door Johan Riemersma. Maar het is nog onzeker wie de
buurten overneemt van Ans van Dijk en Tineke

Goeie Buren:

Dooyeweerd (die misschien vertrekt naar Limburg).

Jenna meldt dat zich hiervoor wel 60 mensen hebben
opgegeven maar dat er een tekort is aan hulp-vragers.

Buurtbudget: geen nieuws

Ans van Dijk (die GB in de binnenstad heeft opgezet) blijft
nog wel meedoen maar zal de werkgroep niet langer

5. nieuwtjes uit de buurten:

voorzitten.

Bij het voormalig AMRO-bankgebouw aan de Stadsring
wordt een “leerrestaurant” gevestigd.

Openbare Ruimte:
op maandag 26 sept om 19.30 uur start een bijeenkomst in

In de Muurhuizen naast het “Schelmenhuis” wordt een

het Zuidsingel-kantoor van Gereon over plannen om de

galerie geopend.

Varkensmarkt te verfraaien. Jan Bronius, Fijko, Godfried en
Hein Visser gaan erheen.

In het grote dubbele woonhuis aan de Langegracht (het

Godfried meldt dat er een taxistandplaats komt op de

“Ankerhuis” geheten omdat daar vroeger brouwerij “Het

Langestraat maar dat omwonenden daarvan nog niks

Anker” stond) is een ingrijpende verbouwing gaande.

weten.

Waarschijnlijk komen er appartementen in.

Wat iedereen wél weet is dat de “Proef” niet meer op De
Hof komt. Tot nu toe heeft alleen het Proef-bestuur

6. rondvraag:

geprotesteerd tegen deze gemeentelijke beslissing.

geattendeerd wordt op het evenement “Vreemde Gasten”

Godfried vertelt dat de archeologen nog steeds druk zijn

in het weekend van 1 + 2 oktober.

tussen Valkestraat en Stoovestraat.

Volgende vergaderingen op 18 okt, 15 nov, 13 dec.

