Verslag bijeenkomst BBN 19 juni 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Marike de Boer (voorzitter), Henk Ham, Tineke Dooyewaard, Jan Bronius, Fijko Gerritsen,
Johan Riemersma, Hans Wels (verslag).
Afwezig: Godfried Reuser, Henk van Es, Jenna Vermaat, Hans Gerritse, Agnes Witte.
Opening bijeenkomst door voorzitter.
Verslag 22 mei:
• Volgende verdagerdatum PEB is 9 juli, agendapunten en aanvullingen naar Marike de Boer,
niet te lang mee wachten.
Bijeenkomsten:
• Bijeenkomst ‘Herinrichting entree Kamp’: plan is uitgewerkt en in fases verdeeld. Met de
eerste fase, herinrichting van de brug en het deel voor de Kamp, wordt gestart. Versmallen
en aansluiten bij het plantsoen. Voor de tweede fase is nog geen budget. Naar de overlast en
het verkeersluw maken wordt gekeken. Het plan wordt nog opgestuurd door Marike de Boer.
Plannen zijn goed ontvangen.
• Bijeenkomst ‘Broedplaats’: 8 initiatieven, ieder presentatie van 3 minuten gedaan. Werkgroep Groen heeft plan gepresenteerd om het plantsoen aan te pakken. Nu alleen het
bomenboek, maar er zijn ook 20 rijksmonumenten aan het plantsoen te zien. Voor de rest:
zelf doen! Werkgroep Groen gaat het plan verder ontwikkelen.
• Bijeenkomst ‘Rode zaal’ over burenhulp: weinig mensen aanwezig. Het plan is om in
september met een flyer of krant rond burenhulp te komen. Daarvoor is budget aangevraagd
bij 033indebuurt. Jenna brengt dit verder in bij de werkgroep Goeie Buren.
Rondje werkgroepen:
• Groen: bijeenkomst geweest over geveltuinen. Gemeente neemt dit serieus. Komt groot
budget voor vergroening binnenstad. Ook activiteiten op ‘groene dag’.
• Buurtbudget: geen nieuws.
• Duurzaam wonen binnenstad: geen nieuws.
• Communicatie: BBN Nieuws 128 waarschijnlijk 2 weken naar voren in verband met de
‘groene dag’, komt stuk over groen in. Ook komt een stuk over de ‘hotspots’, inclusief kolom,
gekoppeld aan de binnenstad. De redactie zelf was niet gelukkig over de vorige kolom, ging
niet over de binnenstad. De redactie wordt uitgenodigd om op 18 september bij de BBN
bijeenkomst aanwezig te zijn (actie Hans Wels).
• Goeie buren: Tineke Dooyewaard is mee geweest naar het bezoek aan hofje Armen de Poth.
• Openbare ruimte: Henk Rooimans wil de vergaderstukken weer ontvangen. Gebeld door
Sonja Pauw, komt verzoek om mee te denken over invulling speelplekken in de binnenstad.
Aan de thematafel wordt gewerkt, na de zomer. Nieuwe bewegwijzering is geplaatst.
• Nieuwe bewoners: geen nieuws.
Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Jan Bronius: na vakantie viel het op dat de binnenstad schoner geworden is. Tastoe is dicht
vanwege drugsproblematiek.
• Johan Riemersma: bijeenkomst inrichting Stationsstraat geweest, vergroening + versmalling.
Vergaderingen 2018: 17 juli (Johan Riemersma is dan voorzitter), 18 september, 16 oktober, 20
november en 18 december.

