TvN overleg 12-2-2014
Aanwezig: Ingrid, Petja, Bas, Saskia, Erwin, Natascha, Jan, Erika, Anneke en Martin.
1. Mededelingen:
- Parkeerpaal bij de kerk is nog steeds niet gelukt.
- De 15 gebiedscommissie kandidaten zijn bekend, Jan Stomp op de lijst voor SP
1.A. het verslag met het overleg met Huursnel en Frame Vastgoed (Frank Blom) wordt nog
doorgemaild, plus het telefoonnummer van Jolanda van Huursnel.
Dingen die naar voren zijn gekomen tijdens dat gesprek:
- bewoners zijn niet alleen voor 3 maanden, maar langer.
- Er zitten niet in elk appartement 4 bewoners, vaak minder.
- De partijen willen echt geen overlast veroorzaken voor de buurt
- Ze gaan op zoek naar geëmailleerde bewoners
- De bewoners worden wel ingeschreven bij de gemeente
- De brief van de Deelgemeente die rondgestuurd is klopt niet helemaal, er wordt nog
niet gehandhaafd op over bewoning, ze zijn wel in gesprek met de deelgemeente. Er
wordt gevraagd om een correctie
- Er zijn geen meldingen meer binnengekomen van overlast
- De woonmap van de woningen wordt nog aangevuld met leuke dingen die er te doen
zijn in de buurt, door Natascha en Petja
1.B Saillante details Kabeljauwsestraat. We hebben een pdf gekregen van Stefan Kroon, van
de deelgemeente, waar interessante dingen in staan. Deze sturen we door.
1.C Tijdens de laatste leefbaarheidscommissie:
- Blom en Jolanda waren aanwezig, we mochten een factuur van € 5.000,- naar hem
sturen voor de veegploeg van van Spijk. Vergoeding voor 1 dagdeel per week, € 3,50
per persoon of 2 dagdelen per week, € 2,50 per person.
- Ingrid heeft laten weten dat de brief niet klopte, en dat we daar boos om zijn.
- Blom heeft gezegd dat als hij van te voren had geweten hoe dit gaat, dan was hij er
niet aan begonnen!
- Voor op je smartphone: de buitenbeter app meld overlast direct. Veel doen! Of bellen!
1.D Panden Hoyledestraat nieuwe eigenaar is Trotz Vastgoed. Karima van de deelgemeente
zegt dat zij geen contact willen met TvN. Ingrid stuurt hun een nette welkombrief. Inmiddels
gedaan!
1.E Kunstwerk de Vierkante Regenboog wordt verplaatst naar de Hoeksestraat. De bewoners
daar hebben een brief gehad, waarop ze konden reageren mochten ze er tegen zijn. Gelukkig
geen reactie! Inmiddels is het kunstwerk bijna klaar.
2. Jaarplanning
- Groenactie: zaterdag 5 april 2014 10-12 uur opbouw vanaf 9:30 uur
Aanwezig: Jan, Erwin, Ingrid, Petja, Eefje, Fontein, Natascha, RMC, Hof van Noord,
Groene loper, espressobar.
Opzoomerbon: Natascha en Saskia
Bewonersinitiatief: jan Stomp
Hapjes: bewoners vragen

-

Bakkenclub oprichten voor de losse plantenbakken: Afaf, Sharon, Soraya, Sandra?
Koningsdag: slaan we over dit jaar.
14/15 juni: verborgen tuinen weekend, de kerk doet weer mee.
Juni: Buurt BBQ en afscheid van Ton te Braake
27 september: Burendag. Proef van Noord 2014 - Masterchef en masterclass.

3. Website
Op de site zetten: info kandidaten gebiedscommissies; jaarplan TvN; leuke tips voor in de
buurt. Ideeën mailen naar post@topvannoord.nl
4. Van Speijk
Persbericht sturen over dat we willen dat de daklozenopvang blijft? is weer eens wat anders.
Buurtklusruimte - Ingrid en Ton zijn er mee bezig, structurele subsidie aanvragen. Ideeën:
repaircafé, beheer door Erwin/Daniël evt. Ed de Meijer
Noordspeld regelen voor Ton (Anne mee bezig)
Er is een werkgroepje samengesteld, met daarin Ingrid, Petja, Laura en Rien Hilhorst, die een
plan aan het maken zijn voor het pand van Van Speijk. Idee is om er units voor zzp’ers en
kleine bedrijfjes op te zetten.
5. TvN officiële vereniging van maken
Uitzoeken wat het kost en hoe het moet. Visie ontwikkelen.
Volgend overleg woensdag 19 maart 2014 20:00 uur bij Martin van Wijngaarden (Kerk) Hr.
Vrankestraat 51.

