Verslag bijeenkomst BBN 18 juli 2017, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Henk Rooimans, Hans Gerritse, Marike de Boer (voorzitter), Tineke Dooyewaard, Johan
Riemersma, Henk Ham, Fijko Gerritsen, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Godfried Reuser, Hans Wels
(verslag).
Afwezig met kennisgeving: Justia Heijkoop
Verslag 20 juni: het verslag is niet door iedereen ontvangen. Het staat inmiddels op de website van
het BBN. Het verslag wordt doorgenomen.
Rondje mededelingen:
• Tineke: wil graag een ‘groene dag’ (mee)organiseren in de binnenstad, eventueel samen met
de werkgroep groen. Eventueel is subsidie via 033indebuurt aan te vragen.
• Godfried: sommige containers in de binnenstad stinken behoorlijk. Melden bij meldpunt
woonomgeving. Fijko neemt dat namens het BBN op zich.
• Henk R.: wil graag complete ledenlijst van het BBN inclusief de werkgroepen. Iedere
werkgroep stelt eigen lijst samen en stuurt deze naar h.wels@worldonline.nl op. Graag
naam, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel beroep en wie de contactpersoon van de
werkgroep is vermelden. Hans stelt daarna een complete lijst samen.
• Hans G.: maakt excuses over de verstuurde nee-nee e-mail.
Rondje werkgroepen:
• Groen: heeft zich aangemeld bij Milieudefensie om een deel van het plantsoen mee te helpen schoonhouden. Tuinafval: contactpersoon heeft andere functie gekregen, afwachten
dus. Boldershof loopt, mag geld kosten, waterschap betaalt mee. Werkgroep heeft contact
met afdeling Groenbeheer over de herplanting van bomen in de binnenstad.
• Buurtbudget: geen nieuws, afhandeling loopt.
• Duurzaam wonen binnenstad: bijeenkomst geweest, hebben gesproken over wat collectief
mogelijk is met zonnepanelen op daken in de binnenstad en wat daarvoor geregeld moet
worden. Waarschijnlijk op daken rond de binnenstad vanwege het beschermd stadsgezicht,
mogelijk op het Atrium. Zijn verder op excursie naar verbouwing pand Volp in de Krommestraat geweest. Waarschijnlijk in september in gebruik. Energie neutraal lukt niet. Verslag
‘logistiek ontbijt’ op 28 juni komt nog (Johan). Vrienden van de Kamp: verslag bijeenkomst 31
mei bespreken op BBN bijeenkomst september. Ook gesprek met wethouder geweest, wordt
vervolgd.
• Communicatie: BBN Nieuws 121 staat op website en is verstuurd. De werkgroep heeft een
nieuwe eindredacteur, Lisanne van de Weerdhof. Kopij voor het volgende nummer moet
voor 19 september binnen zijn. Haar e-mailadres komt op de ledenlijst te staan en kan
gebruikt worden indien contact met de eindredactie gewenst is voor publicatie.
• Goeie buren: loopt nog steeds. Mensen beginnen onderling elkaar te helpen. Nieuw is het
verzoek om te gaan wandelen met personen, eventueel met rolstoel. Dit is structureel en
niet incidenteel meer. Dit wordt nog in de werkgroep besproken.
• Openbare ruimte: de uitwerking van de plannen over het stadshart is begonnen, waarschijnlijk eind van dit jaar af. Johan zorgt voor verspreiding, waarna de betrokken werkgroepen er
zich over kunnen buigen. Daarna bespreking op een BBN bijeenkomst.
Stadsbron: geconstateerd is dat we wat kort door de bocht gegaan met ons standpunt over het ontwerp van de stadsbron. Het gaat ons niet om mooi of lelijk (dat is privé). Vervolgens is een gesprek
geweest en is een mock-up geplaatst. Verder is een verslag gemaakt, waar akkoord op gegeven is en
dat in het draagvlakrapport terecht is gekomen. Helaas is te veel e-mail namens het BBN verstuurd
wat niet de bedoeling was. Het genoemde verslag van de werkgroep is niet bij de leden terecht-

gekomen. Wat het BBN wil is dat het proces transparant en samenhangend gevoerd wordt, in
overleg met de markt, de horeca, de evenementen (mobiel podium) en de bewoners. Dat alles ook in
samenhang met eventuele andere plannen over de inrichting van de Hof. De werkgroep houdt ons
op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond de stadsbron.
Werkgroepen: de werkgroepen van het BBN zijn deels autonoom. Mocht een verzoek bij een
werkgroep binnenkomen om een standpunt namens het BBN, dan kan de werkgroep dat voorbereiden en terugkoppelen op een BBN bijeenkomst en dan pas versturen. Geen e-mail meer naar
buiten op eigen initiatief.
Rondvraag en mededelingen:
• In de volgende vergadering komt op de agenda het maken van een profiel voor de voorzitter te staan. Marike wil wel technisch voorzitter zijn, maar geen administratieve
rompslomp hebben. Hans gaat voortaan het verslag maken en Godfried staat reserve.
• Tineke: het pand ‘Volmolen’ is prachtig. Bij de verkoop van spullen van de overleden
gebruikster heeft zij een map met oude correspondentie gekocht. Het pand is van de
gemeente en heeft een culturele bestemming.
• Johan: Het Trapezium is een paviljoen met kunstwerken in ‘De Stijl’. De moeite waard.
• Henk H.: 5 juli is een hoorzitting geweest rond de vestiging van een coffeeshop aan de
Snouckaertlaan. Men valt over het afstandscriterium, maar dat blijkt niet keihard te zijn. Het
pand wordt ondertussen al gerenoveerd.
• Godfried: de bouw aan de Valkestraat verloopt goed, wel wat last van het lawaai.
• Hans G.: op de Hof komt een sportcafé en Viva Maria wordt door Miles overgenomen.
• Jan: de bouw van het nieuwe pand aan de Achter Het Oude Weeshuis moet uitbesteed
worden, het pand moet snel af van de gemeente.
Volgende vergaderingen: 19 september, 17 oktober, 14 november en 12 december.

