VERSLAG 16 mei 2017, 20.00 uur Rooie Cent

GOEIE BUREN: Jenna meldt dat deze werkgroep loopt

1. voorzitter Justia verwelkomt Arie vd Berg van het Kleine

“als een trein” en dat een bezoek aan de synagoge wordt

Spui + Jenna + Marike + Godfried + Hans Gerritse + Hans

voorbereid.

Wels + Henk Ham + Jan Bronius + Fijko Gerritse + Hein
Visser (verslag)

OPENBARE RUIMTE: op 31 mei is er overleg in Armen de
Poth over “Visie Stadshart en Kamp-kwartier” in

2. verhinderd-berichten van: Agnes Witte + Henk v Es +

aanwezigheid van wethouders. Marike nodigt onze hele

Henk Rooimans + Johan Riemersma

werkgroep daarvoor uit.
Hans Wels signaleert irritaties over het nieuwe fenomeen

3. Verslag vorige vergadering van 21 maart goedgekeurd

(sinds 1 jaar) van die karavaan met 6 of 7 tuktuks vol
toeristen die lawaaierig en luchtvervuilend door de

4. indebuurt033: Godfried zit er nu 4 maanden in en vertelt

binnenstad rijden. Aktie ???? Vragen naar vergunning ???

dat gemeente € 120.000 beschikbaar heeft voor Koppel +
Binnenstad + Kruiskamp. Maar men is nog zoekende naar

7. NIEUWTJES uit de buurten

structuur, werkwijze en onderwerpen van deze nieuwe

Onrust over komst Coffeeshop in Härtel-Snouckaertlaan.

club. Proces wordt ook gevolgd door Hans Wels i.v.m. ons
buurtbudget en ook door Justia (die daarom haar BBN-

Scooters/Fietsers-verbod op drukke uren in

voorzitterschap neerlegt; Marike zal “technisch Voorzitter”

Voetgangersgebied wordt niet gehandhaafd.

zijn in volgende BBN-overleg).
Evenmin verbod op fietsparkeren in steegjes rondom De
5. Hof-fontein: Ton Mooij en Hein knutselen samen

Hof. Vooral in Haversteeg.

provisorisch model (op ware grootte) en zullen dit enkele
uren op fontein plaatsen, en iedereen uitnodigen zodat

8. Rondvraag en datums volgende vergaderingen: 18 juli,

allen realistische indruk krijgen van de impact op het plein.

19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec.

Bronius peilde mening van horeca-ondernemers en zei dat
die allemaal enthousiast zijn.

6. WERKGROEPEN:
GROEN; Jenna c.s. wachten op afwateringsplan van
Waterschap in Bolderik.

BUURTBUDGET: in ons mei-bulletin (papier en bij ieder in
de brievenbus) worden alle bewoners uitgenodigd om
nieuwe aanvragen in te dienen.
Hans Wels en anderen (zie boven) zijn benieuwd hoe
samenwerking met 033 zal verlopen.

COMMUNICATIE: papieren bulletin volgende week
verspreiden

DUURZAAM WONEN BINNENSTAD wordt nieuwe naam
van “Werkgroep Zonnepanelen” vertelt Godfried, die
diverse meetings over dit onderwerp bezocht in andere
buurten. Belangstelling hebben ook Hans Gerritse +
Tineke Dooyewaard + Nico Ponsen ???

