WELKOM IN
BUURTSCHAP
NOBELHORST ZUID
Als bewoner van Nobelhorst op het Eiland,
op het Landgoed, in de Boswachterij of in
de Houtzagerij, word je automatisch lid
van Vereniging Buurtschap Nobelhorst
Zuid.

Het doel van de vereniging is het tot stand brengen van verbindingen
tussen bewoners, ondernemingen en instellingen in onze buurt en dit
te faciliteren. De vereniging wil de samenwerking tussen
buurtbewoners en ondernemers stimuleren, de betrokkenheid en het
woonplezier vergroten en hun zeggenschap over hun leefomgeving
geven. Dit wordt onder andere gestimuleerd door samen met de
leden activiteiten voor leden te organiseren en door het realiseren,
beheren en gebruiken van de buurtontmoetingsplek/buurtkavel.

WIST JE DAT?
We een eigen buurtkavel hebben voor Buurtschap Zuid? De kavel
bevindt zich op het Eiland. Een deel van deze buurtkavel heeft als
bestemming spelen (een speeltuin), een deel betreft groen (een Tiny
Forest) en een deel voor (mogelijke) bebouwing.
Buurtschap Nobelhorst Zuid zal bestaan uit maar liefst ongeveer 400
voordeuren?
Leden tijdens een Algemene Ledenvergadering worden geïnformeerd
over ontwikkelingen binnen Buurtschap Zuid? Tijdens zo’n ALV kunnen
verscheidene onderwerpen ter stemming worden gebracht; denk aan
de contributiehoogte, de begroting, het activiteitenplan of de
invulling van de buurtkavel.
Je als bewoner kan meedenken met, en als lid mag stemmen over, de
inrichting van de participatiezones op jouw veld? In dit
participatietraject maakt de gemeente in samenspraak met de
bewoners van dat veld een plan voor o.a. de beplanting.
Bewoners betrokken zijn binnen diverse werkgroepen, de
ledenadministratie of het bestuur? Wil je ook meedenken over diverse
projecten, een bijdrage leveren aan leuke activiteiten of betrokken
zijn bij nieuwe ontwikkelingen? We komen graag met jou in contact!

BELANGRIJK!
Om jou als lid te mogen informeren over de ontwikkelingen en te kunnen
uitnodigen voor bijeenkomsten en om de ledenadministratie correct &
compleet te krijgen is het van belang dat je toestemming geeft dat we
jou mogen contacten en je de benodigde persoonsgegevens aanlevert.
Je vindt het online formulier op de website onder ‘’Home’’ & ‘’Vereniging’’.

www.nobelhorst-zuid.nl
bestuur@nobelhorst-zuid.nl
www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid

