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
Ciprianussteeg te Leeuwarden en allen die betrokken zijn bij het buurtgastherenproject
Onderwerp: uitnodiging zevende buurtbijeenkomst op dinsdag 2 november 2010, 19.0020.00 uur, Koffieshop De Os
Leeuwarden, 29 oktober 2010
Geachte buren en betrokkenen,
Zoals wederom afgesproken op de bijeenkomst van 27 september 2010 zou ik zorg dragen
voor de verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage
bij deze brief.
Verder hebben we ook weer afgesproken dat ik de uitnodiging zou regelen. Dus bij deze de
uitnodiging om op dinsdag 2 november 2010 (19.00-20.00 uur) deel te nemen aan de zevende
bijeenkomst aangaande de verkeer- en parkeeroverlast. Weliswaar is onze shop dan geopend,
maar in de rookruimte (desgewenst rookvrij) kan ongestoord vergaderd worden.
Er zal tijdens de komende buurtbijeenkomst aandacht besteed worden aan (de vorderingen
m.b.t.) het Projectplan Pilot overlast coffeeshops 2010-2011 (de gemeentelijke
buurtgastheren). Inmiddels is bekend dat er via de Stichting Aanpak Overlast Leeuwarden
(SOAL) 4 gemeentelijke buurtgastheren zijn aangenomen. Er is ook een projectgroep
gevormd waarin de volgende personen en instanties deelnemen: SOAL, 2 vertegenwoordigers
van de coffeeshops, de wijkagenten van de binnenstad en ambtenaren van de gemeente
Leeuwarden. De eerst bijeenkomst van deze projectgroep zal plaatsvinden op dinsdag 2
november 2010, 13.00 uur.
Behalve het hiervoor genoemde zullen onder meer de volgende punten ook op de agenda
staan: Buurtgastheren: evaluatie en “hoe nu verder?”. Rol van ondernemers en buurt,
politie, parkeerbeheer, gemeente en provincie; Veranderingen in de verkeerssituatie
(eenrichtingsverkeer e.d.);  Conceptnota Bijzondere Wetten.
Uitgenodigd voor de komende vergadering worden ook: wijkagent dhr. H. van der Veen, dhr.
J. Wijma en mw. O. Bosch (Senior Parkeercontrole), dhr. L. van den Burgt, mw. R. Slof en
mw. M van der Helm (gemeente Leeuwarden, JVZ), mw. G. Bakker (gemeente Leeuwarden,
Verkeer en Vervoer) en mw. C. van Hoorn (Programmaleider buurtopbouwwerk / Consulent
Samenlevingsopbouw, Welzijn Leeuwarden).
Graag tot volgende week dinsdag!
Met vriendelijke groet,
Maya’s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,
Gerrit Jan ten Bloemendal (06-55194473)

