VERSLAG 18 okt

De “Stadshart-nota” wordt binnenkort aan B&W
gepresenteerd. Johan meldde dat er veel van onze

1. Opening: Johan Riemersma verwelkomt Henk Ham,

“speerpunten” in staan vermeld.

Jenna Vermaat, Hans Wels, Godfried Reuser en Hein

Godfried vroeg ambtenaren waarom omwonenden nog niet

Visser (verslag)

werden geraadpleegd over de voorgenomen verplaatsing
van taxi’s van Hof en Lavendelstraat naar de Langestraat

2. Verhinderd-berichten van Jan Bronius, Fijko Gerritsen,

(tussen Valkestraat en Nieuwstraat) en kreeg een

Justia Heijkoop, Agnes Witte, Henk van Es.

onbevredigend antwoord:
omwonenden worden pas geraadpleegd NADAT het plan

3. Verslag 20 sept: geen correcties.

in B&W is besproken.

Naar aanleiding van dit Verslag werd gevraagd wat BBN

Hij heeft vertrouwen in de planning van de woningbouw op

deed aan de voorrangskruisingen ten gunste van het

de Valkhof. Van en in de omliggende woningen zijn veel

(snel)verkeer in de Breestraat en op de Langegracht.

foto’s gemaakt om onverhoopte schade als gevolg van

Antwoord: nog niks, maar eventuele acties zullen worden

heiwerkzaamheden te bewijzen.

ondernomen door onze Werkgroep Openbare Ruimte.

De gemeente zal de Zonnehof opnieuw inrichten.

4. Werkgroepen

5. Nieuwtjes uit de buurten:

Groen: Henk van Es meldde dat waterafvoer en groen van

het bierwinkeltje van Jauk Hellevoort in de Krommestraat

de Bolderik op 4 okt. werden bekeken door Waterschap en

gaat naar “Achter het oude stadhuis” en de eigenaar van

Gemeentebestuur.

het Krommestraatpand wil daarin een coffeeshop vestigen.

Landschapsarchitect Haver Droeze zal nu een plan maken

Hein Visser houdt kontakt met een groep ongeruste

– met inspraak van omwonenden – dat in 2017 wordt

omwonenden.

gerealiseerd.

Hat AD-buurtonderzoek bevestigt onze indruk dat er te

Jenna en Johan wandelden met 2 ambtenaren door de

weinig speelgelegenheid is in de binnenstad.

stad. Ze verbaasden zich over de Duizendknoop in het

De expat-appartementen aan de Stationsstraat zijn bijna

“Straatje van Beheer” naast de Mannenzaal. Ze kondigden

klaar en het gemeentebestuur zal voor € 300.000 de

een nieuwe “Groene Wandeling” aan (boekje of brochure)

looproute van station naar binnenstad verbeteren. Inclusief

en constateerden dat de beschrijvingen van de keien in het

de Snouckaertlaan waar nu nog nodeloze paaltjes staan bij

plantsoen bijna niet meer zijn te lezen.

het opgedoekte café Kronenburg.
Op het Boedha-terrein zullen twee dames (met steun van

Goede Buren: geen nieuws.

het naastgelegen Life City) een soort markt inrichten.

Buurt-Budget: Goede Buren zal een deel van het

6. Rondvraag

toegekende budget niet meer gebruiken. Dit zal worden

Hans Wels meldt dat het Dias-festival weer terugkeert.

overgeheveld naar andere BB-projecten.

Jenna ergert zich aan de karavaan van tuktuks die vaak
door de stad rijdt, met veel stank en herrie.

Communicatie: het nieuwe papieren bulletin ligt ter tafel en

Ze is bezorgd over het verkeer door de Weeshuisgang met

Johan zal volgende week de bezorging organiseren.

o.a. een “fout” verkeersbord.

Daarvoor heeft hij al vervanging gevonden van Ans van

Jenna bepleit dat het BBN een informatieboekje zal

Dijk maar nog geen opvolger gevonden voor Justia.

uitgeven zoals onlangs in Schothorst is gepresenteerd.
Johan belooft haar dat de Werkgroep Communicatie

Openbare Ruimte:

hieraan de nodige aandacht zal geven.

deze werkgroep bezocht de vergadering van Bargeman in
zijn stedenbouwkundig bureau op de Zuidsingel over de
herinrichting van de Varkensmarkt. Hij gaat nu de wensen
van winkeliers en omwonenden inventariseren.

7. volgende vergaderingen op 15 november en 13 dec.

