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Van: Laura van der Sluijs 
Verzonden: vrijdag 29 juli 2011 23:45
Aan: 'Jan van Arkel'; 'Barneveld, Jeanine'
CC: 'SBO'
Onderwerp: RE: Lupine Vesper

Beste Jan, 
 
Ook wij kijken met voldoening terug op de info avond van 9 juni j.l. Nogmaals hartelijk dank voor jouw organisatie, gedrevenheid en stimulans hierbij. De avond heeft zijn nut 
nu al bewezen. Zo zijn de bouwstraten een feit en is het bouwterrein opgeschoond. Ook is inmiddels het onkruid uit de voortuintjes van de niet verkochte woningen 
verwijderd. Er is een begin gemaakt door Havensteder om e.e.a. te verbeteren in onze buurt. 
 
De presentatie en gemaakte notulen kunnen via ons forum gedownload worden. (Ik zal je ze straks even e-mailen.)   
 
Ben even met vakantie geweest, maar inmiddels weer een weekje terug. In de afgelopen week heb ik contact gehad met Lizzy. De nieuwsbrief voor de Peppelweg en omgeving 
is door Havensteder opgesteld en hebben wij inmiddels ook per post ontvangen. (Ik zal deze ter informatie ook naar je mailen). Tevens heb ik met Lizzy afgesproken dat 
Havensteder in een schrijven specifiek voor de bewoners van Lupine Vesper nog terug komt op de informatie avond.  
 
Van de Deelgemeente heb ik na de informatie avond niets meer vernomen. Jouw voorstel om toezeggingen van de Deelgemeente en Havensteder vast te leggen in een brief 
lijkt mij heel verstandig. Als dat mogelijk is zou ik hierbij graag van jouw hulp gebruik maken. 
 
Als bewoners hebben wij formeel nog geen groep gevormd. In september als iedereen zo’n beetje terug is van vakantie, zal ik wat actiever het animo hiervoor gaan peilen en 
zal ik je informeren hoe dat vorm krijgt. Ik vraag hiervoor nog even je geduld. Niet onbelangrijk is dat er parallel aan onze informatie avond ook nog wat openstaande dingen 
lopen met Havensteder wat betreft de bouwkundige oplevering van de woningen. Hier wordt door Havensteder nog een nieuwe informatieavond voor de bewoners van 
Lupine Vesper georganiseerd. Ik wil eerst deze avond en de uitkomst daarvan afwachten, alvorens  een bewonersorganisatie op te richten. Eventueel is strak nodig dat wij bij 
het vormen van een groep ons ook als een rechtspersoon organiseren. Dat kan ik nu nog niet overzien. Maar medio september is dat allemaal een stuk duidelijker. 
 
Mijn kinderen hebben schoolvakantie, maar ik ben inmiddels weer aan het werk. Op korte termijn even afspreken lukt mij niet. Dat lukt mij wel eind augustus op een 
woensdag of vrijdag ochtend. Tussentijds zouden we kunnen e-mailen over het opstellen van een brief naar Havensteder en de Deelgemeente.  
 
Met vriendelijke groet 
Laura van der Sluijs 

Van: Jan van Arkel 
Verzonden: donderdag 14 juli 2011 13:34 
Aan: Sluijs, Laura v.d.; Barneveld, Jeanine 
CC: SBO 
Onderwerp: Lupine Vesper 

Beste Laura en Jeanine,
Met voldoening kijk ik terug op de bewonersavond van 9 juni in de Castagnet.
Jullie ook?
Het eerste resultaat is dat de rommel van de vorige bouw wordt opgeruimd en men bezig is fatsoenlijke bouwstraten aan te leggen.
Het is gelukt om een stukje in het SBO magazine over de bewonersavond op te nemen..
Maar zijn er nog verdere acties ontplooid of moeten wij het daar nog een keer over hebben. Ik denk aan het volgende:
- Zijn er naast het stukje in het SBO-magazine aantekeningen / notulen gemaakt door Rutger Polderman.
Er werden wel wat toezeggingen gedaan door Com.wonen (nu Havensteder) en door de Deelgemeente.
Het zou goed zijn dat vast te leggen in een brief aan de Deelgemeente en aan Havensteder. Dan kun je er later er altijd op terug komen.
- Ook de dringende wens om de Dalkruid en Bremstraat doodlopende wegen te maken en duidelijk aan te duiden als 30 km-gebied/woonerf. (De Maskerbloemstraat, de 
Muurbloemstraat en de Strobloemstraat zijn ook geen doorgaande wegen zijn vanaf de Meidoornsingel naar het Ganzerikplein)
- Een nieuwsbrief van de nieuwe corporatie zou op korte termijn welkom zijn om te weten wat nu de planning is van de laatste ontwikkelingen, zoals aangeduid op 9 juni.
Verder ben ik benieuwd of de bewoners van de Lupine Vesper een groep hebben gevormd met een bestuur en een adres en of het lidmaatschap van de SBO er in zit. Daaraan 
zijn een paar voorwaarden aangesteld, zoals een contributie van € 25 per jaar, een kort jaarverslag in het voorjaar, afgevaardigden die de  algemene ledenvergadering bijwonen 
om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen en zo nodig bestuursleden van de SBO voor te dragen / te kiezen. Daartegenover staat ook het gebruik van de 
kantoorruimte en zo nodig assistentie van de ambtelijke ondersteuning; gebruik van de website en af en toe een publicatie in het blad.
Graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet,
Jan van Arkel
SBO


