
NOTULEN BIJEENKOMST BBN IN DE ROOIE CENT 16 JULI 2019 

Aanwezig: Johan Riemersma (vz), Henk van Es (notulen),Hans Wels,  Jan Bronius, Henk Ham, Tineke 
Dooijewaard 
Afwezig (met kennisgeving): Marike de Boer, Jenna Vermaat, Feiko  Gerritsen, Agnes Witte 

Tot onze vreugde is Hans Wels weer aanwezig. Het gaat  beter met hem, maar hij moet nog 
voorzichtig aan doen. 

Vaststellen agenda. Zie hieronder 

1.Verslag vorige vergadering : geen opmerkingen 
2.Johan vertelt wat besproken is op het laatste  overleg PEB (Platform Economie  Binnenstad): 
Autoluwe binnenstad  komt 8 oktober in de Ronde van de Gemeenteraad en op 5 november is de 
beslissing gepland. Fiets parkeren o.a. op de hof en bewegwijzering komt in het plan. Gaat de fontein 
weg? 
Het verlichting plan is besproken o.a.  aanschijning  Museum Flehite .  
Het PEB-verslag van verdere besluiten verslag komt nog. 

3.Rondje werkgroepen. 
BUURTBUDGET: Inhoudelijk verslag jaar 2018 heeft Hans Wel naar de gemeente gestuurd. 
Henk Ham: Het budget voor jaar 2020 moet voor 1 oktober 2019  bij de gemeente worden 
aangevraagd. 
OPENBARE RUIMTE: Van de 85 zichtbare rookkanalen zijn  er 40 illegaal en de airco’s maken teveel 
lawaai. Voorschriften zonnepanelen zijn niet duidelijk. De terrassen op de hof worden onderverdeeld 
in vast en flexibel. Bij markten worden de flexibele terrassen weggezet, samenwerking is goed. Plan 
vernieuwing Varkensmarkt is klaar en wacht op uitvoering.  
GROEN:  Tineke Dooijewaard vertelt  er komt 10 oktober weer een biologische en duurzame markt 
op het OLV-kerkhof. Het Groene Huis doet de organisatie en het LieveVrouweTheater stel 2 zalen 
beschikbaar voor de lezingen. 
READACTIE NIEUWSBRIEF Digitale nummer 133 zag er goed  en leuk uit. 
Volgende redactievergadering is  28 augustus. Nummer 134 wordt een papieren uitgave. Voor 
verspreiding in brievenbussen is er te kort aan vrijwilligers. 
ANDERE WERKGROEPEN zijn niet aanwezig 

4.Rondje Nieuws uit de buurt 
Jan Bronius:  Kees Verrips, voormalig aardappelhandelaar,  woonachtig op de hoek LV- Kerkhof en 
LV- Straat en Janneke, uitbater van logement  de Gaaper zijn beiden goed bekend met de plaatselijke 
situatie en Jan  raadt de redactie aan deze te interviewen. 
Henk Ham: In de toekomstige smartshop op de Snouckaertlaan wordt volop gewerkt en zal dus 
spoedig open gaan 

 

 


