VERSLAG van 21 feb. 20.00 in Rooie Cent

Voor WG-vergaderingen – eventueel bij Henk thuis – wordt
nog gezocht naar een geschikt avondje.

1. Opening: Justia verwelkomt Jan Bronius + Johan
Riemersma + Hans Gerritse + Marike de Boer + Henk Ham

Godfried vroeg subsidie aan 033 voor zijn “bankjesproject”

+ Hans Wels + Godfried Reuser + Henk Rooimans + Rob

en hij zal zijn plan uitwerken als hij die krijgt toegezegd.

Blaauw + Hein Visser (verslag).

Rob Blaauw bepleitte een rustbankje halverwege de
wandeling vanuit de historische kern naar de supermarkt

2. Verhinderd-berichten: Jenna Vermaat + Agnes Witte +

Achter de Kamp.

Henk van Es + Fijko Gerritse.

Hans Gerritse spreekt Kees Heerkens over de
“slenterroutes” door de binnenstad.

3. Correcties op Verslag van januari: geen

Het experiment met de taxi’s van Havik en Lavendelstraat
(die zijn verplaatst naar de Langestraat) wordt kritisch

4. wie van ons gaat in 033-bestuur ???

gevolgd door Godfried en Hein.

Nog niemand maar Godfried en Hans Gerritse zullen de

Het bezwaar van Hans Wels tegen snel rijdende scooters

volgende bijeenkomsten bezoeken.

en fietsers in het voetgangersgebied als het daar druk is

Godfried is bij de vorige geweest en was niet enthousiast

wordt in volgende BBN-vergadering besproken: wat doen

over het infomatie-gehalte.

we om dit bezwaar kracht bij te zetten?
Godfried meldt bezwaren tegen de woningbouw van het

5. BBN-brief “Experiment Stadsring Autoloos” mag namens

“Valkhof” omdat de gevels van de woningen in aanbouw,

het hele BBN gemaild worden naar Wethouder Buijtelaar.

plotseling en “sneaky” worden veranderd.

4. WERKGROEPEN:

Ook zijn er bezwaren tegen het plan van ex-wethouder

- nieuwe Werkgroep Zonnepanelen: Godfried meldt dat

Asselbergs c.s. om een groot bronzen beeld (6 meter

die nog in opbouw is maar dat er al een aanvraag is om

hoog) te plaatsen op de “stadsbron” van de Hof.

“zonne-dakpannen” te leggen op het voormalige

Op 14 maart is er een hoorzitting van de Gemeenteraad in

ziekenhuis in de Muurhuizen.

het Stadhuis (“De Ronde”) waarin voorstanders en
tegenstanders aan het woord komen.

- Goeie Buren: Hans Gerritse heeft al enkele keren de

Johan en Hein hebben daarvoor een notitie gemaakt: een

vrijdagochtend-ontmoetingstafel in “de Lieve Vrouw”

tegenstem. Die is rondgemaild en kreeg goedkeurende

bezocht en aldaar gevierd dat de werkgroep de G1000-

mailtjes terug van o.a. Jenna Vermaat + Ans van Dijk +

tegel kreeg.

Agnes Witte + Johan + Hans Wels + Hans Gerritse + Henk
Rooimans.

- Buurtbudget: aanvragen komen nu binnen

In de vergadering werd die notitie bijna unaniem
goedgekeurd, zodat Johan/Hein namens het gehele BBN

- Groen; geen nieuws

hun protest tegen het Asselbergs-plan zullen verwoorden.

- Communicatie: de suggestie van Truus Saris om de

5. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN:

aantallen te drukken/bezorgen nieuwsbrieven te beperken,

Henk Ham hoorde dat Klooser om 01.00 uur sluit, het

kreeg onvoldoende bijval.

kantoor aan de Asch van Wijckstraat wordt verbouwd tbv

Hans Wels vraagt alle werkgroepen om artikeltjes te

de huisvesting van o.a. studenten en daklozen in het kader

leveren.

van een “sociaal experiment”.

- werkgroep Openbare Ruimte heeft nu de volgende

6. Rondvraag en volgende datums 21 maart, 18 april.

leden: Jan Bronius + Fijko Gerritsen + Henk Rooimans +

In de volgende vergaderingen zullen Justia en Hans

Hein Visser + Marike de Boer (o.a. voor contact met

Gerritse ombeurten het voorzitterschap vervullen (met

“Vrienden van de Kamp”).

Johan Riemersma als “eerste reserve”).

