Verslag bijeenkomst BBN 17 juli 2018, 20.00 uur in de “Rooie Cent”
Aanwezig: Johan Riemersma (voorzitter), Henk Ham, Tineke Dooyewaard, Henk van Es, Jenna
Vermaat, Hans Wels (verslag), H.Y. Meihuizen (erfgoedvereniging).
Afwezig: Marike de Boer, Godfried Reuser, Jan Bronius, Fijko Gerritsen, Hans Gerritse, Agnes Witte.
Opening bijeenkomst door voorzitter.
Bespreking mogelijkheden samenwerking op verzoek H.Y. Meihuizen:
Dhr. Meihuizen wil graag, namens Erfgoedvereniging Flehite, en op uitnodiging van Jenna Vermaat
overleg met het BBN om iets te doen aan de historische omgeving. Over de volgende punten is
gesproken:
• Overname door MHM van de monumenten: de beschermde rijksmonumenten zijn echt
beschermd, maar de gemeentelijke monumenten binnen het beschermd stadsgezicht zijn
niet echt beschermd.
• Plan plantsoen: Nico Vink en Tonde Wit houden zich daarmee bezig. Zou gezamenlijk met de
werkgroep groen moeten gebeuren.
• Hoogbouw: bestemmingsplan Boeddha-terrein heeft een maximum hoogte van 15 meter,
moet voor de nieuwe hoogbouwplannen opengebroken worden. Samen optrekken met de
werkgroep openbare ruimte. Ook nadenken over de aanlooproute vanaf het station.
• Zonnepanelen: alleen mogelijk in de binnenstad als deze vanaf de straatkant niet in het zicht
zijn.
Verslag 19 juni:
• Geen opmerkingen over het verslag.
• Naar aanleiding van:
o PEB: een fietsluwe binnenstad is als idee geopperd.
o Sluiproutes zijn nu bekend, maatregelen door ‘knippen’ in de sluiproutes zijn wellicht
mogelijk. Hiervoor komt een verkeersbesluit.
Rondje werkgroepen:
• Groen: groene dag gaat door op 13 oktober, waarschijnlijk in de vorm van een ‘duurzaamheidsmarkt’ op het Lieve Vrouwekerkhof. Daarbij aandacht voor promotie verticale geveltuinen. Verweesde plekken in de binnenstad: graag melden bij de werkgroep, de werkgroep
gaat met de gemeente op 15/8 en begin oktober wandelen door de binnenstad.
• Buurtbudget: problemen met de verantwoording 2017, op 19/7 bijeenkomst met de
gemeente. Daarbij bleek dat het administratiekantoor zijn zaakjes niet op orde heeft.
Waarschijnlijk krijgt men uitstel tot 15 september. Op 22 augustus is een bijeenkomst met de
stichting BBMA en het administratiekantoor om alles op een rijtje te zetten wat nog moet
gebeuren voor de verantwoording 2017.
• Duurzaam wonen binnenstad: geen nieuws.
• Communicatie: BBN Nieuws 127 staat op de website.
• Goeie buren: in augustus vergadering over activiteiten. Ontmoeting op vrijdag loopt goed.
• Openbare ruimte: geen nieuws.
• Nieuwe bewoners: geen nieuws.
Thematafel: problematiek hoogbouw Stadsring wordt als suggestie voorgesteld.

Nieuwtjes uit de buurt en rondvraag:
• Henk van Es: vergadering Bolderik is geweest. Housnippers gestrooid tegen onkruid op de
Boldershof.
• Tineke Dooyewaard: eten van de Expeditie is verplaatst naar de nieuwe theetuin.
• Jenna Vermaat: ook op de hoek Hogeweg/Ringweg Kruiskamp komt ook hoogbouw.
• Johan Riemersma: renovatie stadhuis staat weer ter discussie. Huidige stadsbestuur wil
stadsdistributie, wordt plan voor gemaakt. Knelpunt is ook de vele vuilnisophaalbedrijven in
de binnenstad.
Vergaderingen 2018: 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

