Verslag bijeenkomst BBN 17 oktober 2017, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Tineke Dooyewaard, Henk Ham, Jan Bronius, Jenna Vermaat,
Agnes Witte, Henk van Es, Hans Wels (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Hans Gerritse, Johan Riemersma, Fijko Gerritsen, Godfried Reuser.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen:
• Henk Rooimans is ernstig ziek en stopt met de werkzaamheden voor het BBN.
• Henk van Es: Resto van Harte moet sluiten.
• Burgerborrel: Marike, Jenna en Tineke gaan daar naar toe.
• Jubileum Xaverius: Henk van Es gaat daar naar toe.
Verslag 19 september: bijeenkomst 10 oktober over de wijkdoelen 2018 is niet doorgegaan. Het
verslag wordt verder goedgekeurd.
Rondje werkgroepen:
• Groen: bij de Boldershof zit gif in de grond, zou 1,5m afgegraven moeten worden. Dat doet
men niet, alleen de ergste plekken. Planning schuift een seizoen op, de bomen zelfs een jaar.
Iemand zou naar deze BBN-bijeenkomst komen i.v.m. groen, is echter niet gekomen.
• Buurtbudget: enkele aanvragers hebben nog geen betalingsverzoek ingestuurd, eind
november worden ze daaraan herinnerd. Werkgroep gaat nog bij elkaar komen in verband
met buurtbudget 2018. Vragen aan stichting BBMA: kan overblijvend bedrag van een wijk
voor bijvoorbeeld wijk-overstijgende activiteiten aan andere wijken gegeven worden?
Antwoord is inmiddels bekend: nee, mag niet van de Gemeente Amersfoort.
• Duurzaam wonen binnenstad: geen nieuws.
• Communicatie: komende nummer wordt gedrukt en verspreid in de binnenstad. Kopij binnen
volgende nummers: 14 november en 18 december.
• Goeie buren: geen nieuws.
• Openbare ruimte: H+M Jorisplein: etalages aan de Stadsring-zijde zijn nu deels open.
Verrommeling door fietsen en borden heeft aandacht nodig. Stoepen moeten toegankelijk
blijven.
• Nieuwe bewoners: Tineke en Johan zijn namens het BBN aanwezig geweest. Wel
belangstelling, hadden helaas weinig ruimte, volgende keer een hele tafel vragen.
Profiel voorzitter: is (deels) gezicht naar buiten, maar ook de werkgroepen hebben daarin een taak.
Verder technisch voorzitter bijeenkomsten.
Wijkplan: ruim miljoen extra voor subsidie wijkcentra, van het BBN gaan Henk van Es en Marike naar
de raadsbijeenkomst. Ontmoetingsplek voor binnenstadsbewoners opnemen in wijkplan. Punt voor
allen: als je iets weet voor het wijkplan voor de binnenstad: e-mailen naar h.wels@worldonline.nl
Rondvraag en mededelingen:
• Jan: bijeenkomsten weer naar Gemeentehuis, op agenda volgende bijeenkomst.
• Henk Ham: met Steven Wierckx al contact geweest? Marike: helaas nog niet gelukt, Norbert
Zwetselaar gaat contact met hem opnemen.
• Tineke: het is week van de duurzaamheid, lijkt draagvlak voor een ‘Groene dag’ in de
binnenstad te zijn bij de start van deze week in 2018, een soort inspiratiedag (wijkplan!).
• Jenna: jongeren willen tegen kleine vergoeding klusjes doen via ‘Goeie buren’.
Volgende vergaderingen: 14 november en 12 december.

