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Uitnodiging	  Algemene	  Ledenvergadering	  
	  
	  
Beste	  leden	  en	  bewoners	  Lusthofkwartier,	  	  
	  
	  
Wij	  nodigen	  je	  graag	  uit	  voor	  de	  eerste	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  onze	  bewonersvereniging.	  
Je	  bent	  van	  harte	  welkom	  -‐ook	  als	  je	  (nog)	  geen	  lid	  bent-‐	  op	  woensdagavond	  22	  april.	  Locatie:	  pop-‐
up-‐huiskamer,	  Lusthofstraat	  59.	  
	  
De	  avond	  bestaat	  uit	  enkele	  onderdelen:	  
	  
Algemene	  Ledenvergadering	   	   	  Inloop	  19.45	  uur.	  Aanvang	  20	  uur.	  	  
	  
Informatie	  Buurt	  Bestuurt	  en	  	  
nieuwbouwproject	  Aegidiusstraat	   Inloop	  20.30	  uur.	  Aanvang	  20.45	  uur.	  	  
	  
Informeel	  samenzijn	   	   	   Vanaf	  21.30	  uur.	  
	  
	  
Agenda	  Algemene	  Ledenvergadering	  
Het	  jaarverslag	  staat	  vanaf	  20	  april	  op	  de	  website	  en	  is	  ter	  tafel	  beschikbaar.	  
	  
1.	  Opening	  en	  vaststelling	  agenda	  	  
2.	  Voorstellen	  bestuur	  en	  terugblik	  door	  voorzitter	  
3.	  Jaarverslag	  2014	  
4.	  Financieel	  jaarverslag	  en	  kascontrole	  	  
5.	  Décharge	  bestuur	  
6.	  Benoeming	  kascommissie	  2015	  
7.	  Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
	  
	  
Na	  het	  officiële	  deel	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  zal	  specifiek	  worden	  ingegaan	  op	  Buurt	  
Bestuurt.	  De	  projectleider	  van	  Buurt	  Bestuurt,	  Hans	  Hoekman,	  geeft	  een	  presentatie.	  Ook	  geeft	  Jan	  
Dekker	  van	  ontwikkelaar	  ABB	  een	  korte	  uitleg	  over	  het	  nieuwbouwproject	  IKKralingen	  aan	  de	  
Aegidiusstraat.	  Na	  afloop	  vindt	  een	  informeel	  samenzijn	  plaats	  met	  een	  borrel.	  	  
	  
Buurt	  Bestuurt	  in	  het	  Lusthofkwartier	  
De	  afgelopen	  periode	  is	  de	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  bezig	  geweest	  met	  de	  oprichting	  
van	  Buurt	  Bestuurt.	  Hiervoor	  zoeken	  we	  nu	  per	  straat	  een	  vertegenwoordiger.	  Het	  buurt	  bestuurt	  
comité,	  dat	  bestaat	  uit	  bewoners,	  bepaalt	  samen	  met	  politie	  en	  gemeente	  welke	  problemen	  en	  
uitdagingen	  in	  het	  Lusthofkwartier	  als	  eerste	  moeten	  worden	  aangepakt.	  Buurt	  Bestuurt	  kan	  
helpen	  met	  onze	  wensen	  om	  de	  buurt	  veiliger	  en	  leefbaarder	  te	  maken.	  Het	  comité	  komt	  bij	  elkaar,	  
inventariseert	  welke	  problemen	  er	  op	  het	  gebied	  van	  veiligheid	  en	  leefbaarheid	  zijn	  en	  stelt	  dan	  
drie	  prioriteiten.	  Afgesproken	  wordt	  wie	  daarmee	  aan	  de	  slag	  gaat,	  waarna	  met	  de	  uitvoering	  
wordt	  begonnen.	  Interesse	  om	  mee	  te	  doen?	  Stuur	  ons	  dan	  een	  mail:	  info@lusthofkwartier.nl.	  	  
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Voor	  de	  nieuwe	  bewoners/	  niet	  leden:	  wie	  zijn	  wij?	  	  
Als	  bestuur	  van	  de	  bewonersvereniging	  zetten	  wij	  ons	  in	  voor	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  woon-‐	  en	  
leefomgeving	  in	  het	  Lusthofkwartier,	  waarbij	  er	  contact	  wordt	  onderhouden	  met	  onder	  meer	  de	  
gebiedscommissie,	  gemeentelijke	  diensten,	  woningcorporaties	  zoals	  Woonstad.	  De	  vereniging	  is	  
een	  middel	  om	  goede	  ideeën	  uit	  de	  buurt	  te	  verzamelen,	  deze	  in	  te	  helpen	  dienen	  als	  projecten	  en	  
op	  te	  treden	  als	  gesprekspartner	  richting	  diverse	  partijen.	  Bent	  u	  nog	  geen	  lid	  dan	  kun	  je	  dat	  
worden	  voor	  slechts	  10	  euro	  per	  jaar.	  Kijk	  op	  onze	  website	  www.lusthofkwartier.nl/vereniging.	  	  
	  
Wat	  speelt	  er	  op	  dit	  moment	  in	  en	  rond	  het	  Lusthofkwartier?	  
Het	  afgelopen	  jaar	  hebben	  de	  volgende	  zaken	  de	  aandacht	  gekregen:	  	  
•	   Oprichting	  en	  inrichting	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  
•	   Vaststellen	  gebiedsvisie	  Lusthofkwartier	  	  
•	   Stimuleren	  en	  ondersteunen	  van	  bewonersinitiatieven	  
•	   Workshops	  ‘wens	  voor	  de	  wijk’	  
•	   Nieuwbouwplannen	  Melanchthon	  College	  op	  het	  Assendelftplein	  
•	   Oprichting	  Buurt	  Bestuurt	  Lusthofkwartier	  
•	   Nieuwbouw	  Aegidiusstraat,	  bouwproject	  IKKralingen	  
•	   Onze	  website:	  neem	  een	  kijkje	  op	  www.lusthofkwartier.nl	  
	  
Lidmaatschap	  en	  contributie	  
Nieuwe	  leden	  zijn	  meer	  dan	  welkom.	  Lid	  worden	  is	  heel	  eenvoudig:	  maak	  €	  10,-‐	  over	  op	  
bankrekening	  NL	  27	  RABO	  019190	  3205	  ten	  name	  van	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  te	  
Rotterdam	  o.v.v.	  jouw	  straat	  en	  huisnummer.	  Je	  ontvangt	  vervolgens	  ook	  onze	  nieuwsbrief.	  
	  
	  
We	  zien	  en	  spreken	  je	  graag	  op	  woensdagavond	  22	  april	  pop-‐up-‐huiskamer,	  lusthofstraat	  59.	  Jouw	  
aanwezigheid	  en	  inbreng	  stellen	  wij	  zeer	  op	  prijs.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  
Bestuur	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  
	  
André	  van	  Wijk	  (voorzitter)	  
Maaike	  Slingerland	  (secretaris)	  
Sander	  Dubbeld	  (penningmeester)	  
Nils	  Ligthart	  (algemeen	  bestuurslid)	  
	  
Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  
...	  in	  het	  hart	  van	  Kralingen	  	  
www.lusthofkwartier.nl	  
info@lusthofkwartier.nl	  
	  


