VERSLAG 15 november

We weten niet óf de gemeente heeft gereageerd op zijn
protest – Godfried vanavond verhinderd – maar de

1. Opening: voorzitter Justia verwelkomt Agnes + Jenna +

verplaatsing houdt verband met de klachten van de

Henk van Es + Henk Ham + Johan Riemersma + Hein

Lavendelstraatbewoners over de Karseboom-drukte.

Visser (verslag) + Marike de Boer. Zij woonde in de

Overigens betwijfelen we of de gemeente ons BBN wel

Verhoevenstraat en had ervaring met de buurtgroep

beschouwt als een belangrijke gesprekspartner in deze

aldaar, maar woont nu boven voormalig reisbureau

kwestie.

Meester op de Kamp en wil kennismaken met ons.

Hans Wels zegt dat het verkeer te hard rijdt over de Kamp
en dat de drempel in de Andriesstraat niet hoog genoeg is;

2. verhinderd-berichten van Godfried + Tineke

dit is iets voor “meldpunt woonomgeving”.
De gemeente vraagt ons ideeën over een autoloze

3. correcties verslag van 18 okt: ook Johan was bij de

zondagmiddag op de Stadsring in 2017. Johan Riemersma

groen-wandeling met 2 gemeente-ambtenaren.

en Hein zullen een brief sturen over de autoloze zondag op
de Stadsring in september van 2004 (een gebeurtenis die

4. WERKGROEPEN:

de gemeente waarschijnlijk is vergeten).

Groen:

De gemeente reserveerde € 300.000 om de looproute van

Jenna is blij met de wijze waarop nu groen-afval wordt

station naar binnenstad te verbeteren. Sommigen

opgehaald.

bepleiten om dit bedrag te reserveren voor “kunst” en

Bewonersgroep “de Bolderik” meldt dat op de Boldershof

anderen bepleiten om de wandelaars te beschermen tegen

niet meer ruimte werd gevonden voor nieuw groen want er

regen en wind.

moeten 65 parkeerplaatsen blijven.
5. Nieuwtjes uit de Buurten:
Buurt-Budget:

Er is een schietpartij geweest bij “Next level” (de

we gaven € 750.- aan het ijsbaantje en hebben nu nog een

splletjeswinkel op de Zuidsingel).

paarhonderd Euro over (niet uitgegeven) die worden
gereserveerd voor 2017.

Er worden witwas-praktijken op de Kamp gevreesd doordat
deze praktijken nu in Hilversum en Utrecht worden

Communicatie:

bestreden (witwassers zouden naar Amersfoort kunnen

de redactie is uitgebreid met Kees Larooy (woont boven de

uitwijken).

Action in de koopgoot.
De gemeente maakt plannen voor een nieuw museum op
Goeie Buren:

het “trapezium-terrein” tussen “Nieuwe Poort” en

Elke vrijdagochtend spreekuur in De Lieve Vrouw, maar

Mondriaanplein (bij de tunnel) maar wij bepleiten om het

het aanbod van burenhulp is groter dan de vraag.

geld te besteden aan de kade/muren van het Flehitemuseum.

Openbare Ruimte:
Verkeersambtenaar Walter Prot kreeg ons verzoek om de

6. Rondvraag en datums volgende vergaderingen

voorrang op te heffen op de kruisingen van Breestraat en

Agnes vraagt een brochure met “wegwijzers en tips” voor

Langegracht (die hogere snelheden van het autoverkeer

nieuwkomers in de binnenstad, maar Hans Wels zegt dat

zou kunnen uitlokken), maar antwoordde dat de

er in 2017 een nieuwe Gemeentegids zal verschijnen en

verkeersgevaren hierdoor eerder vergroot dan verkleind

dat nieuwkomers ook onze website kunnen raadplegen;

zouden worden.

onze communicatie-commissie zal zich hierover buigen.

Godfried protesteerde ertegen dat ons BBN niet

Henk van Es bepleit dat het BBN zich zal aansluiten bij de

geraadpleegd is over het experiment met verplaatsing der

033-bewonersinitiatieven.

taxistandplaatsen (van Havik/Lavendelstraat naar
Langestraat) op de uitgaansavonden.

7. volgende vergaderingen op 13 dec.

