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Inbrekers avond voor alle bewoners van Hanzeland
Henk Lukkzen

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een inbraakpreventie avond.
Het heeft even geduurd om dit georganiseerd te krijgen. Nu hebben we dan toch een,
specifiek voor de bewoners en bedrijven van Hanzeland, georganiseerde avond.
Tijdstip en locatie:
3 april in het rijksgebouw (tegenover het Hanzebad) vanaf 20.00 uur
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Tijdens deze avond worden specifieke aandachtspunten t.a.v. situaties in Hanzeland, vanuit
de inbrekers oogpunt, besproken.
De volgende bedrijven hebben deze avond gesponsord.
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Oproep bestuursleden
Henk Lukkezen

Het gebrek aan voldoende bestuursleden heeft er vorig jaar toe geleid dat we geen reguliere
ledenraad vergadering hebben gehad. De situatie heeft zich helaas nog niet verbeterd.
Om de vereniging effectief te laten zijn, hebben we dringend behoefte aan nieuwe
bestuursleden.
De extra bestuursleden zijn mede gewenst nu we aan de vooravond staan van de invulling van
de uitvoering van de spoorzone, die een bepalende factor zal zijn voor de toekomstige
leefbaarheid in Hanzeland.
Spoorzone is nu in de fase beland dat er diverse projectgroepen in samenwerking met de
gemeente opgericht gaan worden om voorstellen te toetsen t.a.v. de inrichting van Hanzeland.
Hierbij moet met name gedacht worden aan:





Werkgroep busbrug
Werkgroep busperron/plein zuid
Werkgroep route Windesheim
Werkgroep fietsparkeren

We hebben als VBH de mogelijkheid onze wensen in de werkgroepen kenbaar te maken.
Helaas is de huidige bestuurssamenstelling te smal om hierbij een voldoende effectieve
bijdrage te kunnen leren.
Daarom doen we dan ook een dringende oproep om bestuursleden voor de vereniging.

Algemene ledenvergadering
Henk Lukkezen

Er zal op 23 april een bijzondere ledenraad vergadering worden georganiseerd.
Hoe verder met de vereniging en welke bijdrage kunnen als VBH in het spoorzone project
leveren.
U krijgt hier nog nader bericht over maar houd deze datum vrij!!
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