is overleden. Wij hebben haar in de vergadering herdacht.

Parkeren in de Binnenstad, ervaringen van bewoners/
Frans Reijnen verhaalt over zijn negatieve ervaringen met het parkeren sinds de sectoren zijn vergroot.
Ook het uitwijken bij gebrek aan een parkeerplekje kan niet meer, zo is zijn ervaring.
Hij hoort in zijn buurt veel mensen klagen over de verslechterde situatie.
Lucelle Timmermans, die verhinderd is om naar deze vergadering te komen, heeft heel negatieve
ervaringen met het parkeren sinds de sectoren zijn vergroot en heeft die doorgegeven aan het bestuur
van de Blb / Wijkraad.

Parkeren in de Binnenstad, de enquête
José Schoormans, secretaris van de Blb / Wijkraad, presenteert de resultaten van de gehouden enquête
en geeft er een toelichting op. (de enquêteresultaten zijn te vinden op de website blbwijkraad.nl)
Voor de uitslag Klik Hier
Parkeren in de Binnenstad, hoe verder
Met Stadstoezicht zal door het bestuur verder gepraat worden om de wachtlijst, die wel een heel eind
is opgeschoond naar 0 te brengen. Verder zal bezien worden de vergroting van de sectoren te
evalueren. De ervaringen zoals nu al bekend bij het bestuur zullen daarbij serieus worden
meegenomen.
Nieuws uit de buurten
Bij ontstentenis van de notulist is dit onderdeel niet genotuleerd.
Mensen in de Binnenstad, Bij Katrien
Mechteld leidt dit onderdeel van de agenda in.
We zijn te gast in de prachtige ruimte van Bij Katrien, waar allerlei maatschappelijke activiteiten
worden ontplooid.
Enkele voorbeelden zullen hierna worden behandeld.
Ida noemt een handwerkgroepje en het koffiedrinken met mensen uit de Antoniegaarde. Deze mensen
ontmoeten elkaar, zijn belangrijk voor elkaar en worden daarvan blij.
Jet doet een maatschappelijke stage vanuit het Sint Jans Lyceum.
Haar activiteit richt zich op het samenbrengen van mensen en doet dat door middel van een
kledingruilbeurs. Ook zijn er kerstpakketten gemaakt.
Will doet de financiële administratie Bij Katrien.
Hij noemt één van de activiteiten: samen koken en eten, dat gesponsord wordt door AH.
Het is onbetaald werk, dat hij doet, maar hiermee kan hij wel zijn netwerk uitbreiden.
Luuk, 15 jaar oud, doet ook een maatschappelijke stage, maar vanuit het Maerlantcollege.
Richt zich op ouderen, die eenzaam zijn.
Activiteiten: een wandelgroepje en het maken van kussentjes voor op de tribune in de zaal.
Verder is er sprake van danslessen en theaterlessen voor kinderen.
Zo gaat Bij Katrien met allerlei activiteiten steeds verder open en wordt het de nieuwe huiskamer van
de binnenstad.
De diverse presentaties krijgen applaus vanuit de goed gevulde zaal.
Daarna konden we in het cafégedeelte van Bij Katrien napraten bij een borrel.

