Algemene Ledenvergadering Noordvest-Molenbuurt
( van 21:00 tot 22:00)

Agenda
•
•
•

Opening en vaststelling agenda
Notulen Algemene ledenvergadering van 30 januari 2018(1
Bestuurszaken:
•
•

•
•

Financieel jaarverslag 2018(2
Nieuwe kascommissie

Nieuws uit de wijk
Rondvraag en sluiting
1)
2)

Notulen beschikbaar op http://www.noordvest-molenbuurt.nl/about/ ; Een ieder die het oneens is met bepaalde formuleringen of
zinsneden, of punten mist, wordt verzocht deze via de email voor 31/12/2019 door te geven: info@noordvest-molenbuurt.nl
Het Financieel jaarverslag zal tijdens de Algemene Ledenvergadering ter inzage liggen.

1

Nieuws uit Wijk: Herinrichting Langegracht
Wie: Klankbordgroep Langegracht/ HOV-Centrumroute
Status:
• Definitief plan: wordt behandeld in raadscommissie (nov. 2019) en
Raad (dec 2019)
• Aanbesteding in 2020
• Uitvoering na voltooiing “Herinrichting Hooigracht” (nov. 2020)

2

Nieuws uit Wijk: Herinrichting Lammermarkt
Wie: Klankbordgroep Lammermarkt

Status:
• Nieuwe Valkbrug klaar
• In laatste fases van uitvoering van groene
aanplant: “puntjes op i” (1e helft 2020)

3

Nieuws uit Wijk: Nieuwe Evenementenbeleid 2020 e.v.
Wie: Vzrs. van Wijkverenigingen binnenstad

• 7 wijkverenigingen schrijven notitie over Geluidbeleid Evenementen aan wethouder Yvonne van Delft
(mrt. 2019) (1
Status:
• Concept Evenementenbeleid 2020 e.v. voor inspraak (aug/sept. ‘19)
• 4 wijkverenigingen reageren per brief met zienswijze (sept. ‘19)
• 3 wijkverenigingen denken na over vervolgtraject voor behandeling
van Collegebesluit in raadscommissie en raad (jan./feb. ’20)

• Wijkvereniging is actief in vooroverleg/evaluaties grotere
evenementen op Lammermarkt (als overleg geluidsplan
komend Oud&Nieuw Puur Dancefestival)

1)

http://www.noordvest-molenbuurt.nl/binnenstadswijken-willen-minder-geluidoverlast-door-evenementen/
4

Nieuws uit Wijk: Ondersteuning wijkbewoners
Bij:
•
•
•
•
•
•
•

Overlastklachten dak-/thuislozen (mrt.-mei ‘18)
Buitenterras Lakenhal nov.’18/mrt.’19)
Puur Oud&Nieuw Dancefestival ‘18/’19
Lichtkrant op Toegangsgebouw Parkeergarage Lammermarkt (jan.’/jul.19)
Terrasboot Scheltema (apr.’19-nu)
Groot stadsstrand (v/d Werf) op het Kiekpad (jul./aug.’19)
Geluidsoverlast Pop-up Club in In Casa (sep.’19-nu)

Meld in alle gevallen uw klachten:
• Over horeca en evenementen op de horeca- en evenementenklachtenlijn, te
vinden op de Activiteitenkalender:
http://www.noordvest-molenbuurt.nl/agenda-noordvest-molenbuurt-2017/

• Van mensen op straat op het meldpunt van de politie, te vinden op:
http://www.noordvest-molenbuurt.nl/steeds-meer-overlast-in-noordvest/
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