VERSLAG 13 dec.

stadhuis te verplaatsen naar het leegstaande Agis-pand
aan de Stationsstraat.

1. opening: Justia verwelkomt Marike de Boer + Jenna +
Johan Riemersma + Godfried Reuser + Henk Ham + Henk

De meningen bleken verdeeld over het plan van

van Es + Jijko + Jan Bronius + Henk Rooimans + Hein

projectontwikkelaar Van Loon voor een hoog flatgebouw

(verslag) + gast Daan Voskuilen.

naast de kruising Stadsring/Utrechtseweg.

2. verhinderd-bericht ontvangen van Agnes Witte

goede buren: Jenna meldt dat er een groep van 20 Goede
Buren is, maar dat hun aanbod van burenhulp groter is dan

3. correcties op verslag van 15 nov: Jenna zit niet elke

de vraag.

vrijdag in “de Lieve Vrouw” want er zijn ook anderen voor
het spreekuur van Goeie Buren.

groen: geen nieuws

4. onze gast Daan Voskuilen gaf een toelichting op de

6. nieuwtjes uit de buurten:

laatste nieuwsbrief van het gemeentebestuur die we de

Godfried meldt dat de nieuwbouw van woningen tussen

volgende dag digitaal zouden ontvangen. Zie

Stoovestraat en Valkestraat prima verloopt.

http://www.indebuurt033.nl.
Het plan is om het welzijnswerk totaal te reorganiseren en

Hans Wels vindt dat verbod van fietsers en scooters in

van ons BBN wordt gevraagd om mee te werken aan deze

voetgangersgebied beter moet worden gehandhaafd.

planning. Hiervoor meldden zich Justia + Marike + Hans
Wels + Johan Riemersma.

Er zijn 75 bezwaarschriften tegen de horeca-vergunning in
het voormalig ABN/AMRO-gebouw tussen Stadsring en de

5. WERKGROEPEN

Scheltus-flats.

buurt-budget: Hans Wels meldt dat alle betalingen vlot
verlopen sinds ze door een nieuw administratiekantoor

De verbouwing van het dubbele pand aan de Langegracht

worden verzorgd en dat de eerste aanvragen voor het

(voormalige brouwerij Het Anker) tot 2 woningen is volop

2017-budget zijn ontvangen.

gaande.

Het project “clowntjeshof” is gestopt.
Ook gaande is de bouw van het ijsbaantje op het
communicatie: de redactie zal reageren op de suggestie

Lievevrouwekerkhof.

van Truus Saris om de lezers van de papieren
nieuwsbrieven te vragen wie wil volstaan met digitale

7. rondvraag:

nieuwsbrieven en wie er nog papieren wil ontvangen.

Johan Riemersma meldt dat de gemeenteraad de
“Stadshart-visie” heeft afgewezen en dat die visie dus weer

openbare ruimte: gemeente stuurde excuus naar Godfried

verbeterd moet worden door het College.

n.a.v. zijn protest dat het BBN niet werd geraadpleegd over
de verplaatsing van 7 taxistandplaatsen (op uitgaans-

De AD-enquéte over verplaatsing van de Kei heeft

avonden) van de Lavendelstraat naar de Langestraat.

uitgewezen dat 53% van de respondenten geen
verandering wensen (en de kei dus niet naar de

Godfried meldde ook dat we in januari een rondleiding

Varkensmarkt willen verplaatsen).

krijgen in het gerenoveerde Volp-pand in de Krommestraat.
datums volgende vergaderingen: 17 januari, 21 februari,
Jenna probeerde tevergeefs bij het “Meldpunt” om het
misleidende verkeersbord bij de Weeshuisgang te
veranderen.
Het BBN bleek in te stemmen met het plan om het

21 maart, 18 april.

