Verslag bijeenkomst BBN 22 mei 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Godfried Reuser, Johan Riemersma, Agnes Witte, Jenna
Vermaat, Hans Wels (verslag).
Afwezig: Henk van Es, Hans Gerritse, Fijko Gerritsen, Henk Ham, Jan Bronius, Tineke Dooyewaard.
Opening bijeenkomst door voorzitter.
Verslag 17 april:
• De datum voor de buurtnetwerkbijeenkomst is woensdag 27 juni in de Witte Vlinder van
19.00 tot 22.00 uur.
• Nog geen datum voor de volgende PEB-bijeenkomst.
• Marike de Boer is 17 juli afwezig, Godfried Reuser is 19 juni afwezig,
Bijeenkomsten:
• Bijeenkomst ‘Herinrichting entree Kamp 1e fase’ is op 5 juni vanaf 17.30 uur. Marike de Boer
en Agnes Witte gaan. De uitnodiging staat ook bij de nieuwsberichten op de website van het
BBN.
• Bijeenkomst ‘Broedplaats’, ook op 5 juni ‘s middags: Johan Riemersma en Jenna Vermaat
gaan.
• Bijeenkomst ‘Rode zaal’, ook op 5 juni ‘s avonds: Johan Riemersma en Jenna Vermaat gaan
ook naar deze bijeenkomst.
Rondje werkgroepen:
• Groen: Jenna Vermaat heeft een hate-mail gekregen en is daarmee naar de politie gegaan.
Het advies is om terug te mailen dat geen contact gewenst is. Voorzitter wil graag een kopie
van deze email ontvangen. Johan Riemersma gaat binnenkort naar de bijeenkomst over de
‘Groene dag’. De Boldershof is nog niet klaar, men kan wel gaan tuinieren, zou in juni klaar
zijn.
• Buurtbudget: zie BBN Nieuws 126, verder geen nieuws.
• Duurzaam wonen binnenstad: alle fractievoorzitters is gevraagd om aandacht aan duurzaam
wonen te schenken. Hopelijk wat concreter als nieuwe college er is.
• Communicatie: BBN Nieuws 126 wordt bezorgd, vraag of ook exemplaren naar het
gemeentehuis moeten, Marieke de Boer vraagt dit na.
• Goeie buren: vooral de ontmoeting op de vrijdag loopt goed. Binnenkort excursie naar Hofje
de Poth. Aan digitale matching wordt nog steeds gewerkt.
• Openbare ruimte: hebben meegelopen met een ‘verlichtings’-wandeling met daarbij
aandacht voor veilige plekken en sfeer, was indrukwekkend. Een lichtplan per gebied wordt
ontwikkeld. Onderzoek verkeer: nog geen terugkoppeling, wacht wellicht op nieuw college.
Aan de thematafel wordt gewerkt, eind juni meer bekend. Het stuk voor het BBN Nieuws is
niet gelukt. Eventueel voor volgende gedrukt nummer. Wellicht verstandig om stuk en
afbeelding apart in te leveren en contact opnemen met de vormgever voor de lay-out.
• Nieuwe bewoners: vorige bijeenkomst had een vervelende opzet. Volgende datum is nog
niet bekend.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Marieke de Boer: maakt WhatsApp-groep aan voor het BBN.
• Godfried Reuser: test warmtepompen heeft nog niet plaatsgevonden. Bewoners van het
nieuwe pand hebben er zelf ook last van.

• Jenna Vermaat: heeft kuipersmuseum in de Hellestraat bezocht. Ziet er best leuk uit. Heeft
bij het verdelen van het BBN-nieuws gevraagd hoe mensen het blad vinden. Goede reacties.
• Agnes Witte: verslag wandeling gevelgroen nog geen verslag binnen.
Vergaderingen 2018: 19 juni, 17 juli, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

