Verslag bijeenkomst BBN 19 september 2017, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Tineke Dooyewaard, Johan Riemersma, Hans Wels (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Justia Heijkoop, Henk Rooimans, Hans Gerritse, Henk Ham, Fijko
Gerritsen, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Godfried Reuser, Agnes Witte, Henk van Es.
Opening bijeenkomst door voorzitter: helaas zijn maar 4 mensen aanwezig. Justia Heijkoop heeft
gemeld dat zij stopt, maar wel in de buurtbudgetcommissie blijft zitten. Het punt ‘Profiel voorzitter’
wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.
Verslag 28 juli: naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat het voorstel voor de Stadsbron is
teruggetrokken door de Stichting Open Oog, dat de coffeeshop aan de Snouckaertlaan niet door gaat
en dat het niet duidelijk is wat de huurder met de voormalige coffeeshop aan de Schimmelpenninckstaat wil doen. Het verslag wordt verder goedgekeurd.
Binnengekomen berichten:
• Bericht wethouder Houwling: voorstel Stadsbron is ingetrokken.
• Ontwikkeling Kampgebied: budget voor herontwikkeling begin en einde van de Kamp is
beschikbaar. Stichting Vrienden van de Kamp wordt opgericht als belangenbehartiger.
Opgemerkt wordt dat ook onderzoek gedaan wordt naar het ontlasten van de binnenstad
van verkeer en dat projectleiders zijn aangesteld voor onderdelen van ‘Visie Stadshart’.
• Bepalen wijkdoelen 2018: uitnodiging voor bijeenkomst op 10 oktober. Hans gaat er naar
toe, voor de opvolging van Justia bij ‘Indebuurt033’ stuurt Marike een e-mail rond.
• Uitnodiging gesprek met gebiedsmanager Steven Wierckx: Johan en Marike maken een
afspraak met hem voor een eerste gesprek.
Rondje werkgroepen:
• Groen: werkgroep is bij elkaar geweest, voor organisatie ‘groene dag’ in het centrum is
weinig draagvlak. Tineke denkt na over wat wel mogelijk is, neemt contact op met de
stadsecoloog. Tineke en Johan ruimen beiden onderweg rommel op. Week van de
duurzaamheid: Tineke maakt stukje voor de website.
• Buurtbudget: geen nieuws.
• Duurzaam wonen binnenstad: verslag ‘logistiek ontbijt’ 28 juni is door Johan verstuurd.
• Communicatie: bezorgprobleem is voorlopig opgelost, Henk van Es neemt deel van Johan
over.
• Goeie buren: geen nieuws.
• Openbare ruimte: geen nieuws.
• Nieuwe bewoners: Tineke ‘doet’ dit voor het BBN op 30 september. Hans stuurt de gegevens
door hoe aan te melden.
Herfstborrel: op voorstel van de voorzitter is voor de BBN’ers op zondagmiddag 19 november van
16.00 tot 20.00 uur een herfstborrel in de vorm van een ‘dutch-party’ bij de voorzitter thuis, Kamp
46A. Dus een ieder neemt zelf wat mee om te drinken. Marike maakt de uitnodiging en Hans stuurt
deze door aan alle (werkgroep)leden. Tineke maakt soep.
Rondvraag en mededelingen:
• Marike: Theo Miltenburg wil nadenken over de wildgroei aan airco’s etc. Gedacht wordt aan
een stukje in het BBN-nieuws of een enquête. Wordt een agendapunt.
• In de Albert Heijn in de binnenstad komt een Coöp.
• Scherp blijven op coffeeshops in de binnenstad.
Volgende vergaderingen: 14 november en 12 december.

