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Verslag overleg Contactpersonen BBCH dinsdag 20 mei 2014  

Aanwezig:   M. Jansen, W. Lutke Schipholt, J. Stoffelsma, J. Bouwman, A. Wesselink, F. J. Hesselink, A. 

Vulink, G. Kats 

 

 

1. Opening 

Welkom.  

 

2. Kennismakingsrondje 

Er zijn 18 uitnodigingen verstuurd. Opkomst: 7 contactpersonen. 

Mevr. Wesselink vertegenwoordigd de Trompstraat. Mevr. Vulink de B. Bramerstraat. De 

heer Stoffelsma het Badhuisplein, Vechtvoorde en de Prengerlaan. Mevr. Bouwman de van 

Riemsdijkstraat. De heer Kats de Kruserbrink. De heer Hesselink de lage Gaardenstraat. De 

heer Lutke Schipholt de Markt en het van Wevelinckhovenplein. 

 

3. Vacante contactpersonen 

Voor de Havenweg/Gedempte haven/Markant en Havenstaete kan mevr. Makaske benaderd 

worden. Mevr. Lennips, Julianastraat/Beatrix/Stations/Jonkerlaan/Oldenburg, heet nu mevr. 

J. Kremer Julianastraat 14. M. Vulink is Vulink zonder puntjes op de u. M. Vulink wil wel lid 

worden (nog informeren naar banknr.). De Jan van Arkelstraat wordt aan de Bruchterweg 

gekoppeld. Mevr. Abbink benaderen met de vraag of zij contactpersoon wil worden voor de 

Mulderij/Spinde/Adm. Helfrichstraat/Frederikshof. 

 

4. Adressen leden 

Zo’n 75 adressen kloppen niet meer. Men is verhuisd en heeft geen wijziging doorgegeven, is 

overleden of anderszins. Wij hopen na dit jaar het grootste deel achterhaald te hebben. 

 

5. Flyers en posters 

De aanwezige contactpersonen ontvingen een poster en een flyer. Er is een nieuwe voorraad 

flyers besteld. De aanwezige contactpersonen willen wel helpen bij de verspreiding hiervan. 

Er dient dan wel een los kaartje bijgemaakt te worden met daarop vermeld de 

contactpersoon. Ook een voorraadje aanmeldingsformulieren om te verstrekken zou handig 

kunnen zijn. 

 

6. Uitleg website 

Ter plaatse samen de website bekeken en uitgelegd. 

 

 



 

7. Buurkracht 

De BBCH ontvangt regelmatig brieven waarbij zij graag de achterban (leden) wil betrekken.  

Om de leden te bereiken zijn de contactpersonen (lees mail adres) belangrijk.  Brieven 

kunnen dan via de contactpersonen de leden bereiken. De contactpersonen willen dan wel 

graag een overzicht van de leden per straat. Bijkomend voordeel: nagaan of het adres nog 

klopt. 

Buurkracht is zo’n brief. Op de website zal hiervan melding worden gemaakt. De brief werd 

nu door J. Stoffelsma meegenomen. Nog horen of Jan wil deelnemen. 

 

8. Frequentie van overleg 

Het voorstel is nu niet te lang te wachten om meer contactpersonen te laten deelnemen bij 

deze nieuwe start. Het wordt september, datum volgt z.s.m. 

 

9. Wvttk 

 Trottoirs Marslaan zijn erg slecht. Omdat er in dit gebied nog gebouwd wordt denkt 

de BBCH dat herbestrating t.z.t. vanzelf meegenomen wordt. 

 Parkeren blijkt in sommige straten een moeizaam verhaal. Veel kinderen met auto. 

Soms vele lege parkeerplekken maar je mag er niet staan. Extra parkeermeters aan 

b.v. de Parkweg te hoogte van de flats zou uitkomst kunnen bieden. 

 Oversteekplaatsen: Kan er middels borden niet aangekondigd worden dat men een 

oversteekplaats genaderd wordt? 

 Het trapje bij het Stephanusplein is niet voldoende. Op de een of andere manier is 

een hellingbaan toch wenselijk. 

 Het is wenselijk dat de Rabo bank bij sluiting zorgt voor automaten van eigen bank  in 

het Centrumwaar geld kan worden opgenomen. Een laag geplaatste automaat voor 

rolstoelers is daarbij even eens van belang. 

 Spreekuur: De BBCH houdt voor af gaande aan ieder overleg een inloopspreekuur om 

19.00 uur. De eerstvolgende: 11 juni. Zie voor data de website. 

 

 

10. Sluiting 

Volgend overleg in september. 

 

 

 

 
M.Jansen 

 

 

 

 

 

 


