Verslag bijeenkomst BBN 20 maart 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Godfried Reuser, Jan Bronius, Jenna Vermaat, Henk Ham,
Johan Riemersma, Tineke Dooyewaard, Fijko Gerritsen, Hans Wels (verslag).
Afwezig: Agnes Witte, Hans Gerritse, Henk Rooijmans, Henk van Es.
Opening bijeenkomst door voorzitter en mededelingen. Mededeling: op 7 april is de infomarkt,
Johan, Tineke en Marike gaan.
Verslag 23 januari 2018: geen opmerkingen, naar aanleiding van het verslag het volgende:
• Gebiedsmanager binnenstad: voor deze functie loopt een vacature, is tijdelijk.
• Kamp: nog steeds last van drugsoverlast. Bewegingen verkeer zijn gemonitord. Gemeente
moet nadenken over de witwasproblematiek. Starten met handhaven als de Kamp wordt
aangepakt.
• Autoluw: onderdeel visie Stadshart. Visie moet nog doorontwikkeld worden.
• Plan: iets door het BBN sturen naar de agente, die slachtoffer van het uitgaansgeweld is
geworden. Marike vraagt na of dat mogelijk is. Kan uit lief-en-leed potje van het BBN.
• Warmtepompen: bezwaar loopt nog, wellicht deze week uitspraak.
Rondje werkgroepen:
• Groen: Tineke gaat met Johan in de binnenstad een ‘Groene dag’ organiseren tijdens de
week van de duurzaamheid, wellicht op 13 oktober op het O.L.V.-kerkhof en iets ludieks op
de Varkensmarkt. Over de plantsoengordel is een stuk voor de ‘bundel’ geschreven.
• Buurtbudget: 19 aanvragen binnen, totale aanvraag 12.500 euro. Op 9 april vanaf 19.30 uur
bijeenkomst uitreiking buurtbudgetcheques in Downey’s. Inmiddels gestegen tot 21
aanvragen, 13.650 euro gereserveerd.
• Duurzaam wonen binnenstad: advertentie geplaatst, is één dak uitgekomen voor plaatsing
zonnepanelen. Bezig met meer plekken. Veel gepraat, weinig gebeurt.
• Communicatie: plan voor bezorging wordt gemaakt, nieuw bezorger heeft zich gemeld.
Vraag aan redactie om stukje over het BBN en de werkgroepen voor 033indebuurt. Johan
maakt een voorzet.
• Goeie buren: verzoek voor huishoudelijke hulp binnen gekomen, hoort daar niet thuis maar
bij het wijkteam.
• Openbare ruimte: Weinig nieuws, wel succes met vervangen garagedeuren door afgesproken type deur waar men eerst een ander dan afgesproken type wilde plaatsen.
• Nieuwe bewoners: 7 april op de infomarkt.
Speelplekken: het BBN is uitgenodigd om op 27 of 29 maart mee te gaan op een rondje door de
binnenstad. Jenna en Johan gaan.
Thematafel: onderwerp is belangrijk, bijvoorbeeld speelplekken, plantsoen et cetera. Volgende BBN
bijeenkomst op de agenda. Graag over dit punt van te voren nadenken (inventarisatie onderwerpen).
Leefbaarheid binnenstad: ook volgende keer op de agenda.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Tineke: wandelt met dame over de Kamp, mist een rustplek. Kamp is ietwat verpauperd, er
wordt gebedeld.
• Marike: hoe ‘verse’, jonge, mensen bij het BBN betrekken, in ieder geval jonger dan 50 jaar.
• Johan: burgerbegroting, democratische vernieuwing: zie www.rodewouw.nl

• Jenna: verwarde dame op de Zuidsingel, politie komt niet voor dat soort gevallen, zou
eigenlijk wel moeten.
• Henk: al iets bekend over ontwikkeling Boeddha-terrein? Nee, wacht op visie.
Vergaderingen 2018: 17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18
december.

