VERSLAG 21 maart in de Rooie Cent

meldt dat het plan voor de Boldershof (meer groen en

1. Voorzitter Hans Gerritse verwelkomde Henk Ham, Henk

afwatering) is goedgekeurd en dat nu offertes worden

van Es, Johan Riemersma, Jenna Vermaat, Hans Wels,

gevraagd aan drie aannemers.

Henk Rooimans, Tineke Dooyeweerd, Fijko Gerritsen, Jan
Bronius, Justia Heijkoop, Marike de Boer, Agnes Witte en

- Communicatie: op 19 mei verschijnt de volgende

Hein Visser (verslag).

“papieren nieuwsbrief.”

2. Verhinderd-berichten van Godfried Reuser

Eindredacteur Luuk is jammerlijk opgestapt na conflict met

3. Verslag van 21 feb gecorrigeerd: “Goeie Buren” ipv

Hein (die vindt dat hij zijn boekje te buiten ging met zijn

“Goeje Buren”. En zij houden geen spreekuren maar

kritiek op het BBN-standpunt t.a.v. de Hof-fontein).

“ontmoetingstafels”.

De werkgroep heeft nu 2 vacatures en allen moeten nu

Kantoor aan Asch van Wijckstraat ipv “Asch-kantoor” en

kandidaten zoeken om die te vervullen.

dat wordt niet verbouwd tot “tiny houses” voor starters,
maar er worden o.a. studenten en daklozen in gehuisvest

- Openbare Ruimte; Godfried meldde dat het conflict met

in een soort “sociaal experiment.”

de aannemer van de Valkhof-woningen is opgelost en dat
hij nog geen nieuws heeft over zijn bezwaarschrift tegen

4. wie van ons 033-bestuurslid wordt, is nog onbeslist

de taxistandplaatsen in de Langestraat.

maar Hans Gerritsen (die de laatste 033-vergadering

Over zijn “banken-project” meldde hij dat het door “033” is

bezocht) zal aan Marike en Hans Wels mailen wanneer de

goedgekeurd en dat hij nu gestart is met de verdere

volgende 033 zal plaatsvinden.

voorbereiding.
Hans Wels heeft contact met de wijkagent n.a.v. een

5. Over de Hof-fontein meldde Hein dat hij het BBN-

aanrijding van een fietser met zijn kleindochtertje in de

standpunt heeft vertolkt in “de Ronde” der gemeente-

Langestraat; hij informeert ons nog over de afloop van dit

raadsleden. Henk Rooimans die er ook aanwezig was,

contact. De aanrijding gebeurde op het “trottoir” en op een

vertelde dat hij gaat praten met een initiatiefnemer (Fons

tijdstip vóór 11.00 uur (als de hele Langestraat voor

de Backer) in de stichting Open Oog en met de ontwerper.

voetgangers is gereserveerd). Het betreft dus een

Het was Jenna opgevallen dat in “Open Oog” dezelfde

probleem van de straat-inrichting en de chaos die daar

mensen zitten die het keramieken beeld (ipv het beloofde

heerst als vrachtauto’s de winkels bevoorraden.

bronzen beeld) aan de Zuidsingel hebben gezet.

De werkgroep “Openbare Ruimte” zal er haar licht op laten
schijnen.

6. Werkgroepen:

Tineke heeft een boete van € 60. gekregen voor fietsen in

- zonnepanelen Godfried Reuser heeft gemeld dat deze

de Arnhemsestraat in de uren dat daar de regeling van het

groep voor het eerst op 11 april zal vergaderen. Tineke en

voetgangersgebied geldt.

Hans Gerritsen zullen daarbij zijn.
7. NIEUWTJES UIT DE BUURTEN
- Goeie Buren doet mee “met Sofie aan Tafel” in Mariën-

de Henken Ham en Van Es en Tineke Dooyewaard gaan

hof en allen die bij GB zijn ingeschreven, zijn daar welkom.

op 8 april naar de verwelkoming op een zaterdagmiddag

Henk Rooimans zal Sofie ontmoeten in het Seminarie.

van nieuwe bewoners in de Joriskerk.
Het tijdelijk parkeerterrein van Boeddha is in gebruik

- Buurtbudget: op 10 april om 19.30 uur is de jaarlijkse

genomen en Rooimans denkt dat die tijdelijkheid nog lang

uitreiking der cheques in “Downeys”.

duurt omdat projectontwikkelaar Van Loon (die er wil

Op 4 april is het overleg van “Stichting Buurtbudget” en dat

bouwen) nog geen aanvraag bij de gemeente indiende.

wordt bezocht door Henk Ham en Hans Wels.

Achter het Mondriaanhuis komt een openbaar terras en bij

Hans meldt dat er meer project-aanvragen zijn ingediend

de Mooierstraat komen twee nieuwe lunchrooms.

dan het beschikbare budget toestaat.
8. Rondvraag en datums volgende vergaderingen: 18 april,
- Groen: Jenna heeft geen nieuws, maar Henk van Es

16 mei, 20 juni, 18 juli, 12 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec.

