TvN overleg 15-05-2014
Aanwezig: 11 personen
Mededelingen:
• Saskia is de nieuwe penning meester
• Saskia moet haar adres veranderen van de gemeentelijk post, het komt nu bij Dianne in de
bus…
• 12 juni is leefbaarheids vergadering
• de wijkschouw is 1 week ervoor, Dianne wil wel meelopen
Post in
• zaterdag 28 juni wil Menno Bruins van Sport en Cultuur een NoordChallenge organiseren op
het Heer Vrankeplein. We doen niet mee met activiteiten, maar willen wel reclame maken.
• Er zijn werkzaamheden aan de Noordsingel
• Wilskracht wil onze gegevens
• Workshop huiselijk geweld
Top van Noord > Vereniging
Gebiedscommisie kent ons nog niet. Bewonersinitiatieven kunnen alleen worden aangevraagd door
een rechtspersoon. Dit kan alleen als TvN een officiële vereniging wordt. We besluiten om dit te doen.
Afschied van Speyk
We moeten nog iets leuks verzinnen om te doen/geven. Eventueel een speech door Ingrid of Roland…
Kabeljauwsestraat
Er is nog steeds veel overlast. Maar helaas wordt dat niet gemeld op ons emailadres. Nogmaals
verzoek om dat te doen, zoadat we een ‘dossier’ van klachten hebben.
Overlast: geluid, schreeuwen, blowlucht, drinken op straat, sigaretten op straat, feestjes, glas op straat.
De souterrains zijn nog bewoond, voor zover we kunnen zien van buiten. Roland gaat navragen bij de
bouw en woningtoezicht.
Buurtbbg/Burendag
De buurtbbq wordt gehouden tijdens de burendag op zaterdag 27 september. Dianne en Liesbeth
hebben bij de Dirk en Lidl gevraagd voor sponsering, maar beiden wilden net sponseren.
Opzoomerbonnen kunnen nog ingevuld worden. Er moet een vergunning aangevraagd worden. Ze
willen eerst een flyer in de bus doen bij alle bewoners, en daarna een brief voor het aanmelden voor de
bbq, zodat we precies weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Laatste idee: iedereeen neemt z’n eigen bbq mee en wij zorgen voor de basis, zoals drank, wat vlees en
salades.
Muziek is ook leuk om nog te regelen, eventueel een dj via Dianne.
Volgend overleg woensdag 18 juni 2014 20:00 uur bij Martin van Wijngaarden (Kerk) Hr.
Vrankestraat 51.

