Bewonersvereniging Zeeheldenbuurt – Activiteiten en gebeurtenissen 2019 en 2020
2019
4 april 2019 – ALV
Het bestuur beschikt over twee vacatures. Deze zijn voor het secretariaat
en penningmeesterschap.

2020
21 maart 2020 – ALV
Vlak na de ALV zijn de vacatures vervuld; Diteke en Eric zijn als
bestuursleden toegetreden. De ontstane vacature voor de kas-cie is
inmiddels ook ingevuld door

Als bestuur volgen we lopende zaken door maandelijks bijeen te komen.
Sinds december hebben we 3x per jaar afstemming met
(vertegenwoordigers van) de werkgroepen.

13 april 2019 - Lentekriebels
De organisatie is van plan om de studenten van de Hoendiepflat
benaderen of ze mee willen doen en het gedeelte voor de flat willen
schoonmaken. We hopen op een positieve reactie.
Er zal geen koffie & thee-fiets meer rondgaan, een vaste koffietafel staan
bij de groen-container.
2019 - Zomerpicnic bij de vijver – deze komt voortaan in plaats van het
Zomerfeest

Maart 2020 - Culturen met de buren
Check bij activiteitencie of datum al bekend of verschoven is
13 april 2020 – Paaseieren zoeken
18 april (?) 2020 - Lentekriebels
Er zal geen koffie & thee-fiets meer rondgaan, er zal een vaste koffietafel
staan bij de groen-container.
20 of 27 juni 2020 - Zomerpicnic bij de vijver

>> Overleg met de evenementencommissie over Culturen met de Buren. A
priori: dit evenement was eerder erg succesvol en willen we graag
voortzetten.
Wanneer was de ??? Milieustraat
11 november 2019 – Sint Maarten
……

29 augustus of 5 sept. 2020 - Buurtfeest
Oktober 2020 - Milieustraat
11 november 2020 – Sint Maarten

Dec 18 Bomen met de buren Dit wordt niet voortgezet in verband met
relatief lage opkomst, een piekbelasting van de cie en het qua planning
dicht op Oudjaar in de Zeeheldenbuurt. Er zal wel een kerstboom aan de
vijver geplaatst worden.

19 december 2020 - Bomen met de buren

31 december 2019 – Oudjaar in de Zeeheldenbuurt
…….

31 dec. 2020 - Oudjaar in de Zeeheldenbuurt

Activiteiten / Cie’s
Vrijdagse koffieochtenden in de OudKatholieke Kerk
Pastoor Victor is met zijn gezin in de zomer naar Hilversum verhuisd;
opvolger …., bbetrokken bij sint maarten en bomen met de buren …
Avondbijeenkomsten
- duurzaamheid Peter Oterdoom
- ??? zijn er meer geweest ??

Vrijdagse koffieochtenden in de OudKatholieke Kerk
Structurele bijdrage
Avondbijeenkomsten - Het bestuur staat open voor een vervolg, of voor
avond met een ander thema.

Internet / website Zeeheldenbuurt
Het bestuur overwoog een jaar geleden de communicatie met de
bewoners, afgezien van de AHOY!, geleidelijk geheel digitaal te laten
plaatsvinden. Hierbij zou een uitzondering gelden voor de vindbare groep
mensen, die géén internetcommunicatiemiddelen gebruikt. In verband
met onderbezetting van het bestuur, zijn hierin nog geen verdere stappen
gezet.

Internet / website Zeeheldenbuurt

AHOY!

AHOY!
De eerste AHOY! van 2020 verschijnt in april. Rond de zomer, en in het
vierde kwartaal staan de volgende AHOY!’s In de planning.

We oeken nog een vrijwillger voor ….

Rondbrengen wijziging aankondigen

Samenwerking met WIJ
In 2019 is er geen contact geweest met WIJ

Samenwerking met WIJ

Leefbaarheid / samenwerking met studenten
Geluidsoverlast
Er is huis aan huis een folder verspreid.
Contact met voorzitter.

Leefbaarheid / samenwerking met studenten
Contact met Lefier over zorgen over bewoners & drugsoverlast

Nieuwbouw in de wijk
Nieuwbouw Encheaterrein
Stavaza???.
Nieuwbouw garageterrein; stavaza?
Spoortunnel Paterswoldsweg; feestelijk geopend
Witte de Withstraat – cafe vd Markt / Bulten
Zwarte Doos; stava za

Nieuwbouw in de wijk

Samenwerking in en rond de wijk
- Ronald Bats is verhuisd en heeft taken neergelegd.
Studentensteward bedacht en samenwerking met de Gemeente
gezocht
- Alphacollege; cultuurproject bedacht
- Zwarte Doos;
- Kopland; laatste AHOY, plannen
- Suikerunie; on-going / gb
- Onderzoeken door studenten; stavaza
- Wijkwethouder

Samenwerking in en rond de wijk
Studentensteward; stavaza
Alphacollege; uitvoering kookproject ????
Kopland
Zwarte Doos; eigen ruimte ZHB realiseerbaar???

- Badstratenbuurt
Commissies Groen / Kindervreugd / Duurzaamheid / Verkeer
- Autolaadpaal / elektrisch rijden
- Groene daken / orientatie op verduurzaming in de wijk (PO + 1)
- Vuilnisbakken
- Onderhoud Peizerweg
- ???

Commissies Groen / Kindervreugd / Duurzaamheid / Verkeer

Activiteiten voor de jeugd
Nog niet specifiek georganiseerd
Wat nog meer ???
Nog iets vergeten???
2020 … nieuwe activiteiten, gebeurtenissen, ontwikkelingen
Naast genoemde activiteiten en gebeurtenissen uit 2019, met hun beoogd vervolg in 2020, staat bewonersvereniging Zeeheldenbuurt open voor
nieuwe initiatieven en plannen vanuit de bewoners.

??????

