Bewonersoverleg Hoorn Noord
Sint Eloystraat 106
1624 VW Hoorn
Email: olhn@netwerkhoorn.nl
Sterk en gezamenlijk

Uitnodiging aan de bewoners van Hoorn Noord
De agendacommissie van het Bewonersoverleg Hoorn Noord (OLHN) nodigt u
uit voor een bijeenkomst met de bewoners van de wijk.
De bijeenkomst is donderdagavond 2 november 2017 om 20.00 uur in
Wijkcentrum De Zaagtand ingang Liornestraat 106
OLHN per adres: Sint Eloysstraat 106, 1624 VW Hoorn
Tel.: 0229-855701
E-mail: olhn@netwerkhoorn.nl
Vanaf 19.30 uur staat hier een kopje koffie/thee voor u klaar.
Agenda
1 Opening
2 Mededelingen
3 Mee/de Wering. De heer Jan Olijve praktische hulp door vrijwilligers.
4 Huurdersvereniging De Boog. Mevrouw Irene Hamersma en de heer
Martin Smient komen zich voorstellen en vertellen wat zij doen.
5 Mededelingen Wijkzaken
6 De heer Cor de Vries. Hij heeft in de Grote Waal een sneeuwploeg en
graffitiploeg opgericht. Hij wil dat ook voor onze wijk doen.
7 Notulenoverlegvergadering 8 juni 2017
8 Rondvraag Indien u nu reeds wat te vragen heeft voor deze avond,wilt u
de vragen dan alvast sturen naar: fredsnel44@gmail.com
KOM NEEM JE KENNISSEN EN FAMILIE EN BUREN MEE.
IEDEREEN IS WELKOM OOK VAN BUITEN DE WIJK Hoorn-Noord
Elke dinsdagmorgen zijn wij in de Zaagtand van 10 tot 11.30 uur voor het
beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen. In de even weken zullen ook de
wijkcoördinator van de gemeente en de wijkagent aanwezig zijn.

Graag attenderen wij u op onze website www.olhn.nl. Hierop zullen wij regelmatig
melden waarmee wij bezig zijn en wat er uw buurt gebeurt.

Werkwijze van het Bewonersoverleg
 De agendacommissie organiseert de bijeenkomsten, maakt de agenda voor
het Bewonersoverleg, verzorgt het voorbereiden van onderwerpen en nodigt
de sprekers uit.
 Wensen, initiatieven, problemen, etc. worden tijdens de bijeenkomsten met
elkaar besproken.
 Het kenbaar maken van problemen en wensen vanuit het overleg naar de
gemeente en naar anderen betrokken organisaties.

Aandachtspunten:
* Wilt u uw gegevens noteren op de presentielijst die ’s avonds rondgaat.
* Momenteel zijn enige mensen actief in de Werkgroep Verkeer.
Zijn er andere werkgroepen nodig, b.v. voor veiligheid, vandalisme, jongeren,
ouderen, groen en milieu? Zo ja, graag uw reactie aan de agendacommissie.
* Welk onderwerp wilt u op de volgende bijeenkomst bespreken?
* U kunt dit melden via olhn@netwerkhoorn.nl of bezorgen in de postbak van het
OLHN bij de Zaagtand en/of e-mailen naar de voorzitter: fsnel@quicknet.nl.
Na afloop van de bijeenkomst biedt de agendacommissie u een consumptie aan.
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