Buurtschap Nobelhorst Zuid
Uitnodiging informatie-bijeenkomst Buurtschap Zuid
Beste bewoner(s) en toekomstige bewoners van Nobelhorst Buurtschap Zuid,
Op 14 november nodigen wij u uit voor een informatieavond waar u kennis kunt
nemen van de ontwikkelingen binnen de Buurtschap Zuid en de route die we
willen volgen naar de verzelfstandiging op 23 januari 2018. Buurtschap Zuid
bestaat uit de bouwvelden: De Houtzagerij, Het Eiland, De Boswachterij en Het
Landgoed.
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 14 november om 19:30 uur bij
Smullen & Spelen Enrico Fermistraat 30 in Nobelhorst.
Wat is een Buurtschap
Woon je in Nobelhorst, dan word je automatisch lid van een Buurtschap. Hiermee
krijg je de mogelijkheid om zelf je eigen buurt en leefomgeving te beheren en
vorm te geven. Nieuwe bewoners zijn de eerste tijd vaak druk met het bouwen of
inrichten van hun huis en tuin, het vinden van hun plek in de buurt. Daarom helpt
de gemeente Almere en Ymere met geld, kennis en menskracht om een
Buurtschap op te zetten. Initiatieven van eerste bewoners krijgen daardoor een
duw in de goede richting. Ze worden ontlast van de ‘regelzaken’ in het eerste
pioniersjaar (zie ook http://nobelhorst.nl/over-nobelhorst/buurtschap/). Het eerste
pioniersjaar eindigt op 23 januari 2018 en dan zal de Buurtschap Zuid met een
gekozen bestuur op eigen benen staan. Tot die tijd worden er nog geen besluiten
genomen maar er zijn wel werkgroepen actief om plannen, voorstellen en
initiatieven voor te kunnen leggen aan de ledenvergadering. Na 23 januari 2018
kan de Buurtschap als vereniging hier besluiten over nemen.
Programma van de avond
U krijgt informatie over de bestuursverkiezing op 23 januari, de kandidaatstelling
voor het bestuur en informatie uit de verschillende werkgroepen die actief zijn
binnen ons Buurtschap. U krijgt gelegenheid om uw aan te melden voor 1 van de
werkgroepen of als kandidaat voor het bestuur van de vereniging.
Na een kort algemeen gedeelte met info over de Buurtschap kunnen de leden
zich informeren bij verschillende tafels.
Tafel 1: de werkgroep Communicatie met o.m. info over de nieuwe website van
Buurtschap Zuid.
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Tafel 2: Kwartiermakers Peter Stam & Jan Voskamp met info over de vereniging
e
Buurtschap Nobelhorst Zuid en de 1 bestuursverkiezing op 23 januari 2018. Wij
zijn onder meer op zoek naar iemand die de ledenadministratie van ons kan
overnemen.
Tafel 3: Werkgroep bebouwing Buurtkavel op Het Eiland
Tafel 4: Werkgroep alternatieve invulling Buurtkavel
Tafel 5: Werkgroep Spelen met input van landschapsarchitect Annette Hospes
Tafel 6: Actie tegen het slechte mobiele telefoonbereik in ons Buurtschap.
We hopen u te mogen zien op 14 november. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Peter Stam en Jan Voskamp
Kwartiermakers Buurtschap Nobelhorst Zuid

