MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS
KORFMAKERSSTRAAT 2
8911 LA LEEUWARDEN
telefax: 058 – 2127792
E-mail: deos@xs4all.nl
Aan de bewoners en ondernemers van de Korfmakersstraat, Heerestraat en
Cyprianussteeg te Leeuwarden
Onderwerp: uitnodiging tweede buurtbijeenkomst dinsdag 11 mei 10.00-11.00 uur
Leeuwarden, 22 april 2010
Geachte buren,
Zoals afgesproken op de bijeenkomst van 15 april 2010 zou ik zorg dragen voor de
verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage bij deze
brief. Daarnaast hebben we afgesproken dat ik ook de nieuwe uitnodiging zou regelen: graag
wil ik u bij dezen uitnodigen om dinsdag 11 mei 2010 om 10.00 uur langs te komen in
onze shop voor een tweede bijeenkomst aangaande de verkeers- en parkeeroverlast. De
wijkagent H. van der Veen zal wederom aanwezig zijn om vanuit zijn deskundigheid het één
en ander toe te lichten. Daarnaast zullen er vertegenwoordigers zijn van de Gemeente
Leeuwarden (de dienst Stadsontwikkeling en –beheer [Verkeer] en de dienst Algemene Zaken
[JVZ]).
Op donderdag 22 april van 17.00 tot 21.00 uur, vrijdag 23 april van 16.00 tot 20.00 uur en
zaterdag 24 april van 13.00 tot 17.00 uur zullen de BUURTGASTHEREN actief overlast
proberen te voorkomen. Een en ander is afgestemd met de wijkagent H. van der Veen en de L.
van den Burgt van JVZ van de gemeente Leeuwarden. De wijkagent heeft donderdagavond
dienst en zal zelf polshoogte komen nemen en in geval van een calamiteit kunnen de
buurtgastheren direct contact met hem opnemen. Mensen van Stadstoezicht (gemeente) zullen
langskomen om kennis te maken.
De buurtgastheren zijn M. Baddouri (Coffeeshop Miami), B. Dijkstra (bewoner), O. Grandia
(Koffieshop De Os) en M. de Boer (bewoner). Ze zijn herkenbaar aan zwarte jacks of
donkerbruine bodywarmers met achterop en voorop “buurtgastheer”. De jacks en de
bodywarmers zijn beschikbaar gesteld door H. Wolbers van de The Society Shop. De
komende twee weken zullen de buurtgastheren op dezelfde dagen actief zijn in onze buurt.
Voor een beter begrip van het publiek zullen er flyers uitgedeeld worden. De tekst is ook als
bijlage toegevoegd aan deze brief.
Met vriendelijke groet,
Maya’s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,

Gerrit Jan ten Bloemendal
(06-55194473)

