VERSLAG 17 jan 2017

communicatie: voor onze bulletins hebben we nu een
redactie van 7 mensen, die veel complimenten kreeg voor

1. opening: voorzitter Justia Heijkoop verwelkomt Agnes

onze papieren januari-nieuwsbrief (die we inmiddels huis-

Witte + Henk Ham + Tineke Dooyeweerd + Johan

aan-huis verspreidden).

Riemersma + Henk van Es + Hans Wels + Hans Gerritse

De redactie kreeg de suggestie om de beheerder van het

uit de Rozemarijnsteeg + Godfried Reuser + Jenna + Henk

Koestraat-gebied te interviewen.

Rooimans + Marike de Boer + Yvonne Feuerhahn (gast

En de redactie moet overigens nog reageren op de

van 033Energie) + Jolanda Koelewijn (gast van

suggestie van Truus Saris om de lezers te vragen wie

Indebuurt033) + Hein Visser (verslag).

willen volstaan met de digitale nieuwsbrieven en dus

2. geen verhinderd-berichten.

eigenlijk geen papieren brieven meer behoeven te krijgen.

3. geen correcties op verslag van 13 dec. 2016.

openbare ruimte:
Het bankjes-project van Godfried is hierboven al vermeld.

4. onze gast Yvonne meldde de antwoorden van de 70

Hij trekt zich terug uit deze werkgroep en zijn plaats wordt

respondenten in haar enquéte naar energie/comfort-

ingenomen door Henk Rooimans (mits niet vergaderd

wensen. Er werd een “Werkgroep Zonnepanelen” gevormd

wordt in de weekends en op vrijdagavond) die een

door Johan + Tineke + Hans Gerritse + Godfried (die dus

architectenbureau in de Breestraat heeft.

overstapt vanuit de werkgroep Openbare Ruimte).

Er is weinig bijval voor het plan van ex-wethouder
Asselbergs en consorten om een beeldhouwwerk van 6

5. onze gast Jolande gaf iedereen een folder van de

meter hoog te plaatsen op de Hof-fontein.

nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033 en meldde dat wij

Het experiment met de verplaatsing van de

behoren tot het netwerk Kruiskamp/Binnenstad. Daarvoor

taxistandplaatsen bij de Lavendelstraat naar de

wordt een buurtbestuur gevormd met o.a. Gea Hogenbirk

Langestraat is nog in ontwikkeling en het BBN is hierbij

(namens het Seminarie). In de december-vergadering

(nog ???) niet betrokken.

meldden zich al Justia + Marike + Johan + Hans Wels.
Jolande zal ons helpen bij onze subsidie-aanvragen voor

6. nieuwtjes uit de buurten:

welzijns-initiatieven. Onze eerste aanvraag is ingediend

Er komen 243 appartementen in het kantoor van de

door Godfried en betreft de vervaardiging/plaatsing van

“Amersfoortsche” en ook nog een tiental in het pand

een tiental bankjes in de openbare ruimte.

tussen het Politiebureau en de Stadsring.

Het is nog niet duidelijk wie namens het BBN zal toetreden
tot het 033-buurtbestuur.

Agnes zal inventariseren welke verdwenen beelden weer
terug moeten komen.

6. WERKGROEPEN
buurt-budget: Hans Wels meldt dat de ijsbaantjes op het

Marike doet mee met de eerstvolgende “Gluren bij de

LVK en op het Eemplein elk een bedrag van € 750

Buren”

ontvangen.
De presentatie van alle 2017-projecten zal in april in

Twee gezinnen met kinderen laten momenteel het dubbele

Downeys plaatsvinden.

pand verbouwen aan de Langegracht (voormalige
brouwerij Het Anker).

Goeje Buren: Jenna meldt dat zich 68 goeje buren hebben
aangemeld en dat er – naast de 29 matches van

7. rondvraag:

vraag/aanbod – veel interessante kontakten zijn ontstaan.

datums volgende vergaderingen: 21 februari, 21 maart,

In de Valkestraat was een geslaagd straatfeest dat o.a.

18 april.

veel jongere bewoners trok.

Nog te bespreken:
Wels-verzoek om fietsverbod te handhaven op drukke

Groen: geen nieuws.

tijden in voetgangersgebied.

Brief naar wethouder over autoloze Stadsring

