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1.

Ophalen oud papier.
Hierbij nogmaals het verzoek, om het oud papier te verzamelen op één centrale
plaats, net als bij de containers. Het dient het gemak van de lopers (vrijwilligers) en
men hoeft minder vaak te stoppen, wat beter is voor het milieu.

2.

Bewonersbudget.
Voor de wijk Holthuizen is nog een bedrag beschikbaar van € 3.087,00 aan
Bewonersbudget (voorheen Vogelaarmiddelen).
Dit is een reserve uit de afgelopen jaren (2009-2011). Dit bedrag is beschikbaar voor
bewonersinitiatieven. Het bedrag moet op (relatief) korte termijn worden bestemd.
De kans is aanwezig dat het anders terugvloeit naar de algemene middelen.
Voor 15 juni 2012 moet de Vereniging een voorstel indienen omtrent de besteding van
de middelen ten gunste van de wijk.
Indien u een leuk idee hebt, dat met dit bedrag gerealiseerd kan worden, horen wij dit
graag van u. Gezien de tijdsbeperking graag voor 1 juni 2012.

3.

Bewonersoverleg.
Met de Gemeentelijke wijkmanager van Holthuizen, Hans Haarler, is afgesproken, het
Bewonersoverleg Holthuizen te houden voor de vergaderingen van de Vereniging van
Huiseigenaren Holthuizen.
We trekken hier ca. een half uur voor uit (19:30 tot 20:00 uur).
Hier kunt u uw ideeën voor de wijk kwijt.
Vergaderdata en plaats voor 2012 zijn:
 29 mei 2012 Jourestraat 8 aanvang: 19:30 uur
 3 september 2012 Harlingenpad 2 aanvang 19:30 uur
 5 november 2012 Eernewoudeweg 4 aanvang 19:30 uur.
Als u van plan bent om hiervan gebruik te maken, graag wel van tevoren doorgeven
aan het secretariaat.

4.

Nieuwe website.
Sinds kort is de website van Holthuizen helemaal vernieuwd en ook beter beveiligd.
Verder heeft de website nu een link naar ‘Wijksgewijs’.
Op het forum van ‘Wijksgewijs’ kunt u o.a. ook uw ideeën kwijt.

5.

Service pagina.
Als bijlage vindt u een pagina met belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen.
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