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Aan de bewoners van de Zeeheldenbuurt

24 februari 2015
Kenmerk
UIT-15-17640
Behandeld door Paul Berkers,Wijken , 06 2254 1878, p.berkers@amsterdam.nl
Datum

Onderwerp

Uitnodiging buurtoverleg Zeeheldenbuurt

Geachte heer, mevrouw,
Stadsdeel West wil u graag uitnodigen voor een buurtoverleg over de Zeeheldenbuurt.
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

maandag 16 maart
19.30 uur – 21.30 uur
Speeltuingebouw Zuiderspeeltuin, Barentszplein 14

Buurtagenda
Op het buurtoverleg bespreken we de aandachtslijst met actiepunten voor de Zeeheldenbuurt
(buurtagenda). Deze lijst is afgelopen jaar met bewoners samengesteld tijdens spreekuren en
bijeenkomsten. Zijn we op de goede weg? Wat mist u nog op de lijst en welke nieuwe wensen
heeft u? Wat kunt u mogelijk zelf doen in uw buurt?
Buurtbudget
We bespreken de binnengekomen voorstellen voor het buurtbudget. Wilt u iets wilt organiseren
of realiseren in de Zeeheldenbuurt dat de buurt ten goede komt en waar u een financiële bijdrage
voor nodig heeft, laat het zo snel mogelijk weten aan ondergetekende. We bekijken
en beoordelen uw voorstel met de partners /regiegroep en bespreken het op dit buurtoverleg.
Van Stichting Buurtkamer Parlarie en Stichting Stenenhoofd zijn al aanvragen binnengekomen.
Projecten
Projectleider Manon Paulissen bespreekt de stand van zaken van het Stenenhoofd, het pleintje
Y-side en de Robinsonade.
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Programma
1.
Opening/welkom (Paul Berkers)
2.
Mededelingen bewoners / organisaties
3.
Bespreking buurtagenda / buurtbudget (Paul Berkers)
4.
Stand van zaken projecten Zeeheldenbuurt (Manon Paulissen)
5.
Mededelingen ABC-Combiwell (Mariënna Triesschijn)
Contact
Heeft u vragen, ideeën of wensen voor de Zeeheldenbuurt of wilt u graag via de mail op de hoogte
blijven van alles wat zich in uw buurt afspeelt? Neem dan contact op met buurtcoördinator Paul
Berkers. Contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.
We hopen u de 16e te mogen verwelkomen. Neem gerust zoveel mogelijk buurtgenoten mee,
iedereen is van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

Paul Berkers
Buurtcoördinator voor de Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt

