Verslag vergadering BBN van 20 juni, De Rooie Cent
1. Opening: Marike opent vergadering.
2. Afwezig: Justia, Hans G, Jan B, Fijko , Agnes, Henk R.
Arie v.d.Berg blijkt geen agenda+verslag van 16 mei ontvangen te hebben. Excuses hiervoor,
nu staat zijn mail adres wel in de aanhef.
3. Correcties van verslag 16 mei: punt 6 Werkgroep Groen: Jenna wordt vervangen door
Agnes.
4. 033 In de buurt.
Geen van de aanwezigen is op de vergadering van 033 geweest, ook geen verslag hiervan
bekend. Wordt doorgeschoven naar 18 juli.
5. Fontein op de Hof.
In de bijlagen bij dit verslag worden alle mails vanaf 10 maart (nog eens) afgedrukt. Hierdoor
kan een juist beeld gevormd worden over de gang van zaken. De uitslag van het onderzoek
naar de mening van de betrokken doelgroep is klaar, maar wordt (nog ?) niet bekend
gemaakt. Verslag van de bijeenkomst Bertein Houwing en burgers wordt besproken door
B&W op 4 juli.
6. Werkgroepen.
6a. Groen in de Binnenstad
Op 24 mei is er overleg geweest van de wg Groen en de gemeente (Arthur Wopereis).
Op 28 juni lopen de werkgroep Groen en Arthur e.a. de nieuwe Bomenroute als laatste
controle voor de uitgave van het nieuwe Bomenboekje Plantsoen. Geïnteresseerden kunnen
meelopen. Vertrek 14.00 uur bij ingang Hellestraat.
6b. Buurtbudget, alles verloopt naar wens.
6c. Communicatie.
Geen discussies per mail voeren! Die behoren binnen de werkgroep of bij het maandelijkse
BBN-overleg. De bezorgers van de Nieuwsbrief bepalen individueel hoe zij omgaan met de
Nee-nee stickers op brievenbussen. Er is een tekort aan bezorgers. Johan neemt contact op
met Goeie Buren met de vraag of zij vrijwilligers voor dit klusje hebben.
6d. Duurzaam Wonen Binnenstad.
Godfried meldt dat de werkgroep momenteel vooral oriënterend bezig, het blijkt wel lange
termijnwerk te zijn. Hij zoekt actieve leden voor de wg (denkkracht). Hij houdt wel de
beloofde excursie naar Krommestraat 34 in het oog.
6e. Goeie Buren.
Op 11 mei excursie naar synagoge. Succes: meer dan 50 mensen. Op 18 juni was er een
nationale bankjesdag. Voor Goeie Buren had Jenna een bankje bij de voordeur waarop
binnenstadbewoners konden aanschuiven. Gezamenlijk de lopers van de marathon
aanmoedigen. Onbekend hoeveel bankjes er waren, want de PR/communicatie van Goeie
Buren werkte niet.

6f en 7 Openbare ruimte en Visie Stadshart.
Het BBN moet meer betrokken blijven bij de ontwikkeling van het Stadshart. Ook het PEB
(Platform Economie Binnenstad) valt hieronder, de aganda en de verslagen van het PBE
zouden in de BBN-vergadering een plek dienen te hebben. De visie op het Stadshart zit als
bijlage bij dit verslag. Samen met de lijst van 32 maatregelen ( eerder toegezonden door
Hein) is er goed zicht op de gemeenteplannen. Er is nog ruimte voor input van burgers in de
plannen. Komt als vergaderpunt terug op 18 juli, bij weinig deelnemers wordt het punt
doorgeschoven. Johan zit bij de bespreking van de enquete-uitslagen en koppelt dit terug
naar BBN.
8. Nieuws uit de buurt
Parkje Zonnehof wordt aangelegd, Villa Hartel, hangplek (drugs en overlast) op hoek
Weverssingel en de Kamp, nieuwbouw in de Bloemendalsestraat, proeftijd taxi’s op de
Langestraat is verlengd.
9. Rondvraag
Laat de data van de vergaderingen BBN niet samenvallen met de raadsvergaderingen.
Probleem is opgelost (voor 2017) door ipv 12 september op 19 september te vergaderen.
De BBN data zijn dus: 18 juli, 19 sept., 14 nov., 12 december.
Agendapunten voor 18 juli:
•
•
•
•
JV

Verdeling taken binnen BBN
Duidelijk overzicht wie in de diverse werkgroepen zitten
Ideeen van BBN voor Stadshart
Vervolg ontwikkelingen over de Fontein op de Hof

