Aanmeldingsformulier
lidmaatschap
Ik meld mij hierbij aan als lid van de Belangenvereniging Binnenstad Noord:
Dhr/Mw, Voornaam: ........................................
Naam: ..............................................................
Adres: ..............................................................
Emailadres: ......................................................
Ik meld mij hierbij aan als partnerlid:
Dhr/Mw, Voornaam: ........................................
Naam: ..............................................................
Emailadres: ......................................................
U kunt dit formulier in de bus doen bij:
• Joop Gravesteijn, Rietveld 81
• Jan Arie Groot, Vlamingstraat 41
• Rob Delhez, Van der Mastenstraat 22
• Hans Verra, Nieuwe Plantage 92
of meld u aan op www.binnenstadnoord.nl

Word nu lid
Een vereniging kan niet zonder leden en niet zonder kennis en input over wat er leeft in uw buurt.
Bent u nog geen lid: word dan lid van BBN. Breng
uw ideeën in, denk en praat mee over wat er gebeurt in de noordoostelijke binnenstad:
• U blijft op de hoogte van ontwikkelingen in uw
buurt
• U krijgt uitnodigingen voor bijeenkomsten en
buurtactiviteiten
• U kunt uw ideeën inbrengen en meebeslissen
• U leert buurtgenoten kennen
• U ontvangt de digitale nieuwsbrief

Belangenvereniging
Binnenstad Noord

Aanmelden
U kunt zich via www.binnenstadnoord.nl aanmelden als nieuw lid, of u kunt het aanmeldingsformulier hiernaast invullen.

Contributie

De Belangenvereniging Binnenstad Noord zet
zich in voor een goed woon-, leef-, en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad en
komt op voor de belangen van de bewoners.

Voor slechts € 10,- per jaar bent u lid.
Samenwonende partners van leden worden voor
€ 2,50 per jaar lid.
Bedrijven/organisaties/instellingen worden lid
voor € 20,- per jaar.

We hebben aandacht voor:
• Een goede ruimtelijke structuur
• Een gezond leefklimaat
• Goede voorzieningen
• Versteviging van de band tussen bewoners

Meer informatie

De Belangenvereniging Binnenstad Noord (BBN)
is in 2014 ontstaan vanuit het bewonersplatform
Binnenstad Noord.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt
u mailen aan info@binnenstadnoord.nl.
Volg BBN:
via de website www.binnenstadnoord.nl
of op
twitter@binnenstadnoord

We willen allemaal een
aantrekkelijke en gezellige
buurt om in te wonen

Wat doet BBN

Wat kunt u

Wat is er zoal bereikt

We zetten ons in om het beleid van de gemeente
te verbeteren.
Dit doen we door deelname aan overleggen en
aan netwerkbijeenkomsten, door het onderhouden van contact met politieke partijen en het gebruikmaken van onze formele inspraakmogelijkheden.
BBN is erkend gesprekspartner van de gemeente
Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland.
Geregeld heeft BBN overleg met de gemeente
over de uitvoering van gemeentelijk beleid. Het
gaat dan over zaken die u als bewoner direct raken, bijvoorbeeld onderhoud van straten, openbaar groen, speelplaatsen, graffiti, sluipverkeer,
afvalinzameling, parkeergelegenheid en toekomst Paardenmarkt.
Regelmatig wordt in de binnenstad samengewerkt met de belangenverenigingen ‘De Oude en
De Nieuwe Delf’ en ‘Zuidpoort’. Ook onderhoudt
de vereniging contact met andere organisaties,
zoals die voor de Nieuwe Langendijk.
Verder stimuleren en faciliteren we de organisatie van bewoners rond lokale projecten, zoals de
herontwikkeling van de Paardenmarkt.

U kunt uw ideeën en vragen inbrengen in de 6
tot 8 bijeenkomsten, die de belangenvereniging
jaarlijks organiseert, waardoor u meehelpt om het
beleid te bepalen. U kunt ook deelnemen aan een
van onze werkgroepen:
• Parkeren en verkeer
• Horeca en evenementen
• Water
• Bouwvergunning en ruimtelijke ordening
• Openbare Ruimte
• Groen en speelplaatsen
• Oud en Jong

• Verbeterd parkeerbeleid: géén flitsparkeren, overdag parkeren door bewoners op de
Paardenmarkt
• Bewonersinbreng bij herinrichten Vlamingstraat en Rietveld
• Vrachtwagenverbod op Vlamingstraat en
Rietveld
• Meldpunt horeca-overlast 0900-8844 en
structureel overleg over overlast
• Meer aandacht voor geluidsoverlast bij evenementen
• Beter waterbeheer binnenstad: stabiel waterniveau door een systeem met sluisjes en
klepstuwen
• Realisatie en onderhoud kinderspeelplaatsen: speelplaats Paardenmarkt, mozaïekbankje op de Raam
• Proef in 2016 om te bepalen wat voor bewoners en voor Avalex beste manier van huisvuil ophalen in binnenstad is
• In 2016 touringcarvrij maken van de Oude en
Nieuwe Langendijk
Zie onze website www.binnenstadnoord.nl

