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NIEUWSBRIEF JANUARI 2009
HUURDERBELANGEN VERENIGING MIJNDENHOF
OPGERICHT 16 JANUARI 2006

Uitnodiging 3e jaarvergadering
Aanvang 20:00 uur - een kwartier eerder staat er koffie/thee voor u klaar!
Locatie: De gemeenschappelijke ruimte van de Woongroep Anand Joti op Mijehof 7d.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Na drie jaar met plezier als secretaris ons bestuur versterkt te hebben, heeft Marijke van den Akker besloten te
stoppen en het stokje aan iemand anders over te dragen. Voor meer informatie kunt U contact zoeken met een
van de bestuursleden.
Agenda Jaarvergadering 10 februari 2009
GASTSPREKERS: ENKELE MENSEN VAN DE (DEEL)GEMEENTE GEVEN INFORMATIE OVER
ONTWIKKELINGEN IN ONZE WIJK
Wij willen als bestuur van de HBV graag met jullie van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en vooruit
blikken naar dit komend jaar.
Enkele gastsprekers zijn uitgenodigd van de Deelraad Zuidoost en van de Gemeente Amsterdam:
1. De herinrichting van het gedeelte Holendrecht rond de spoorlijn, de aanpassing van die woonbuurt, de bouw
van het NS-station met overkapping, de bouw van een nieuw busstation, de renovatie van de "Oostlijn" van de
metro, de herinrichting van het winkelcentrum Holendrecht en tot slot de geplande woningbouw rond het AMC.
2. de Woonservicewijk.
Dit is een nieuwe term, die wil weergeven dat er in een wijk meer aandacht en duidelijkheid gebracht gaat
worden rond allerlei vormen van zorg. Hoewel die zorg niet alleen voor senioren hoeft te gelden, zal duidelijk
zijn, dat in ons buurtje (met een oplopende gemiddelde leeftijd) dit onderwerp best wel van belang is. Toevallig
zal er komende maand een overeenkomst Woonservicewijk Holendrecht getekend worden door allerlei partijen,
die zorg in de wijk (gaan) leveren. Denk aan Cordaan, de thuiszorg, maar ook de apotheek, de huisartsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquête van de bewoner(s) Mijndenhof ……..
(huisnummer vermelden als u er geen bezwaar tegen heeft dat ik contact met u opneem).

Voordeuren, Cilinders, Schoonmaak hoedjes

Badkamer, Keuken, CV-ketel

Kauwen

Z.O.Z.
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Contributie 2009
De contributie bedraagt ook in 2009 EUR 5,00 per kalenderjaar. U kunt contant betalen op de jaarvergadering,
of het bedrag over maken op girorekening 1287516 t.n.v. HBV Mijndenhof, Amsterdam.
Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Alvast bedankt!
Het Bestuur
De bestuursleden Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof en hun aandachtsgebieden
289
257
199
165

Frank Mulkens
Vacant
Peter Tabak
Eric Baars
Mary de Graaf

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Juridische kwesties en Woonbond
Communicatie, archief
Financiën en begroting
Techniek en Kwaliteit
Groen en stadsvernieuwing

Website
Kijk ook op onze website www.hbvmijndenhof.nl voor nog meer informatie.
Geef hier ook zonodig uw nieuwe e-mail @adres op, zodat wij de nieuwsbrief en andere zaken voortaan ook
aan de leden per e-mail kunnen toesturen (sneller en goedkoper).
Onze webmaster is Reinder van Zaanen.
Met vriendelijke groet en wij hopen tot ziens op10 februari!
Marijke, Mary, Peter, Eric en Frank

De Nieuwsbrief is met een wachtwoord beveiligd en het enquête formulier kan dus niet op de PC
worden ingevuld.
Een onbeveiligde versie van het enquête formulier is apart op de website te downloaden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereikbaarheid Vesteda, Call Centre 0800-8378332, Aannemers

Schilderwerk, Dubbelglas

Andere zaken

S.v.p. inleveren op de jaarvergadering 10 februari óf bij Eric Baars, Mijndenhof 199
Z.O.Z.

