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UITNODIGING
VOOR DE VIERDE LEDENVERGADERING VAN BUURTBELANG BAAI EN BRÊGEPAAD (BBBB) OP
DINSDAG 30 JANUARI 2018, AANVANG 20.00 UUR, IN WATERSPORTHOSTEL OER ‘T HOUT,
RAADHUISSTRAAT 18 IN GROU
Ter inleiding
Het bestuur van onze buurtvereniging BBBB nodigt alle leden, maar ook de overige buurtbewoners, van
harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Het is al weer een jaar geleden dat we feestelijk in Oer 't
Hout ons vijfjarig bestaan vierden en daarbij stilstonden bij de realisatie van het vergroeningsproject dat in
goede samenwerking tussen gemeente en onze vereniging - op enige laatste onderdelen na - inmiddels
vorm heeft gekregen.
Maar er speelt meer dat ons aller aandacht vraagt. Allereerst wordt het parkeerbeleid in onze buurt
veranderd. Met de gemeente hebben we daarover gecorrespondeerd en afgesproken dat we daar nog over
zouden doorpraten. De briefwisseling treft u op onze website aan. De uitnodiging richten we daarom
nadrukkelijk ook aan de betrokkenen van de gemeente Leeuwarden. We zetten het onderwerp
parkeerbeleid vooraan op de agenda.
De overige plannen en initiatieven alsmede de vaste punten betreffende financiën en
bestuurssamenstelling hopen we daarna met u te kunnen behandelen. De stukken hierover treft u eveneens
op onze website aan. Ter vergadering zullen in de zaal enige exemplaren ter lezing klaarliggen. We stellen
voor dat we na afloop gelegenheid hebben informeel door te praten. Een eerste consumptie wordt u
daartoe - net als de koffie bij aanvang - aangeboden. Voor meerdere drankjes wordt u verzocht zelf - zo
mogelijk cash - te betalen. We stellen de volgende agenda voor:
AGENDA
1. Opening
door Bert van den Ende
2. Parkeerbeleid
Mevrouw Geertje Bakker, verkeerskundige van de gemeente, is uitgenodigd. De brieven van het BBBBbestuur en van haar treft u aan op de website https://www.bbbbgrou.nl.
3. Jaarverslag/projecten
Aan de hand van het Jaarverslag 2015,2016 en 2017 worden de projecten, klein en groot', besproken na
toelichting door het bestuur. Het verslag staat op onze website. De projecten zijn: Groenplan,
Poetsdagen, Brug, Zwemtrapjes, Parkeren, Beeldje bij de brug, Straatverlichting, Walbeschoeiing,
Binnenplaats Skaverij.
4. Financiën
Het financieel overzicht treft u eveneens aan op onze website. Financiën worden toegelicht door de
penningmeester Rinnie de Vries. De beoordeling was in handen van de kascommissie bestaande uit
Lysbeth Engelsma en Fons van Steen. Lysbeth doet daar mondeling verslag van.
5. Bestuurssamenstelling
Het bestuur is in het afgelopen jaar twee leden kwijt geraakt: Henk Machiela en Geke Bosma. Wij
hebben van beiden vrolijk, passend en dankbaar afscheid genomen. We zijn blij dat we, vooralsnog in
functie van algemeen bestuurslid Melanie van der Meer welkom konden heten. Rinnie de Vries en Bert
van den Ende hebben aangekondigd hun functie binnen afzienbare tijd te willen beëindigen. Het
bestuur is op zoek naar opvolgers.
6. Rondvraag
7. Sluiting
Gaarne tot 30 januari, het BBBB-bestuur, Bert van den Ende, Rinnie de Vries en Melanie van der Meer

