Verslag bijeenkomst BBN 17 april 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, Henk van Es, Jolande Koelewijn (alleen punt 033indebuurt),
Hans Wels (verslag).
Afwezig: Agnes Witte, Hans Gerritse, Henk Rooijmans, Fijko Gerritsen
Opening bijeenkomst door voorzitter. Heet Jolande Koelewijn welkom.
033indebuurt: Jolande Koelewijn vertelt wat ze zoal doet, vooral bouwen aan netwerken en
beoordelen van de wijkaanvragen (vier keer per jaar). Buurt bestuurt bestaat uit bewoners en
professionals. Inmiddels zijn verschillende werkgroepen ontstaan. Voor 2018 is de 1e ronde van de
wijkaanvragen geweest en is de 2e ronde gestart. Vraag aan het BBN: kunnen wij ons aansluiten bij
één van de werkgroepen. Verslagen van deze werkgroepen worden voortaan naar het BBN gestuurd.
Het BBN of onze werkgroepen kunnen dan zelf bepalen waar we ons bij kunnen of willen aansluiten.
Op 4 juli is een wijknetwerkbijeenkomst van 19.00 tot 22.00 uur in de Witte Vlinder. Jolande
Koelewijn wil in de toekomst regelmatig onze bijeenkomsten bijwonen, één keer per twee maanden.
Binnengekomen stukken:
• Document binnen gekomen voor het nieuwe college met punten. Het document is niet in het
PEB besproken. Bewoners worden niet genoemd. 80% kunnen wij bij aansluiten. Voorstel:
Marike de Boet gaat een keer mee met Johan Riemersma maar het PEB met vooral de vraag:
‘Waarom zijn bewoners niet betrokken?’’.
• Vrienden van de Kamp: richt zich vooral op het verkeer. Te weinig budget om dit te
realiseren.
• Algemeen stuk over het BBN: naar aanleiding van wat opmerkingen past Marike de Boer het
stuk nog een keer aan.
Verslag 20 maart 2018: geen opmerkingen.
Rondje werkgroepen:
• Groen: de ‘Groene Dag’ heeft buurtbudget gekregen en er is een groepje gevormd voor de
organisatie, plannen worden ontwikkeld. Johan Riemersma en Jenna Vermaat: naar de
speelgelegenheden gekeken, waar is plaats daarvoor in de binnenstad? Liefst
multifunctioneel voor kinderen en joggers (plantsoen?). Men is bezig met een nieuwe versie
van het ‘Groene boekje’. Ook naar verticale geveltuinen wordt gekeken.
• Buurtbudget: cheques zijn uitgedeeld. Twee mensen hebben zich voor de commissie gemeld.
• Duurzaam wonen binnenstad: het dak waar mogelijk sprake van was om zonnepanelen te
plaatsen is toch beschermd stadsgezicht, geen mogelijkheid dus. Verschillende mensen
zoeken verder. Wordt vervolgd. Deze werkgroep heeft drie nieuwe leden gekregen.
• Communicatie: BBN Nieuws 128 loopt, bezorging is geregeld.
• Goeie buren: loopt door, veel verzoeken buiten het stramien. Wijkteam heeft geen
vrijwilligers. Dus waar kan men dan wel terecht?
• Openbare ruimte: stukje voor BBN Nieuws komt de 14e. Op de 15e april wandeling met
projectleider over verlichting binnenstad.
• Nieuwe bewoners: infomarkt was onoverzichtelijk, was ook bijeenkomst om stadsgenoten
kennis te laten maken met de nieuwe gemeenteraadsleden.

Thematafel: genoemde onderwerpen zijn: autoluwe binnenstad, hoogbouw, plantsoengordel, visie
stadshart. Planning is om dit in september te organiseren. Groepje bestaande uit Marike de Boer,
Tineke Dooyewaard en Jan Bronius (wellicht) pakken dit op.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Johan Riemersma: Utrechtseweg 3 worden appartementen.
• Henk Ham: forum erfgoed is te vinden op www.erfgoedflehite.nl
• Godfried Reuser: bezwaar is afgewezen, wel toegezegd dat een proef gaat plaatsvinden. Ook
de voorlopige voorziening is afgewezen.
Vergaderingen 2018: 22 mei, 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18
december.

