Aanmeldformulier lidmaatschap
Belangenvereniging Binnenstad Noord
U kunt zich ook via www.binnenstadnoord.nl
aanmelden.
Ik meld me hierbij aan als nieuw lid.
*Dhr/Mw, Voorletters: ........……………………
*Naam: ………………………………………….…
*Straat en huisnummer:
...............................................................................
Postcode: ............................................
*Emailadres:
........................................................................
*Handtekening:
.......................................................................
Ik meld me hierbij aan als partnerlid:
*Dhr/Mw, Voorletters: ........……………………
*Naam: ………………………………………….…
*Emailadres:
........................................................................
*Handtekening:
.......................................................................
*) = verplicht in te vullen
U kunt het aanmeldformulier in de brievenbus
doen bij:
• Joop Gravesteijn, Rietveld 81, of
• Jan Arie Groot, Vlamingstraat 41, of
• Rob Delhez, Van der Mastenstraat 22

Word nu lid
Een vereniging kan niet zonder leden én niet
zonder kennis en input over wat er leeft in uw
buurt, word dus lid van BBN. Breng uw ideeën
in, denk en praat mee over wat er gebeurt in de
noordoostelijke binnenstad.
•
•
•
•
•
•

Belangenvereniging
Binnenstad Noord

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

Aanmelden
U kunt zich via www.binnenstadnoord.nl
aanmelden als nieuw lid.
Of u kunt het aanmeldformulier hiernaast
invullen.
Ieder 25ste lid krijgt een kadobon voor een
filmvoorstelling bij Lumen.
Contributie
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.
Meer informatie
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 fijne buurt om in te wonen
Vindt u het ook belangrijk dat in onze buurt de
bestrating in orde is en er voldoende speelplekken
zijn? Heeft u ideeën over parkeren, openbaar
groen en goed waterbeheer in de binnenstad?
Doet u ook graag samen met uw kinderen mee
met buurtactiviteiten als de Kinderspelen op het
Raam en de Lampionnenoptocht?
Een aantal bewoners in onze buurt zet zich via
het bewonersplatform al heel lang met succes
voor deze zaken in. Het bewonersplatform is nu
bezig Belangenvereniging Binnenstad Noord
(BBN) op te richten om de bewonersbelangen
nóg beter te kunnen behartigen en slagvaardiger
op te kunnen treden. Via BBN wordt de grootte
van onze achterban duidelijk en wordt onze stem
richting gemeente en andere partijen sterker. In
deze folder leest u over de werkwijze van deze
vereniging en hoe u mee kunt doen door lid te
worden.

Werkwijze Belangenvereniging Binnenstad Noord

Wat is er onder meer bereikt:

De BBN in oprichting zet zich in voor het behoud
en de bevordering van een goed woon-, leef-, en
werkklimaat in het noordoostelijk deel van de
binnenstad en komt op voor de belangen van de
bewoners.

• Meldpunt horeca-overlast 0900-8844
• Voorkomen van horecaoverlast door overleg met
horecaondernemers
• Beter waterbeheer binnenstad: stabiel
waterniveau door een systeem met sluisjes en
klepstuwen

We hebben aandacht voor:
•

een goede ruimtelijke structuur

•

een gezond leefmilieu

•

goede voorzieningen

•

het verstevigen van de band tussen bewoners

Periodiek is er overleg met de gemeente over de
uitvoering van gemeentelijk beleid. Het gaat dan
om zaken die u als bewoner direct raken, bijvoorbeeld onderhoud van straten, speelplaatsen, graffiti, sluipverkeer en toekomst Paardenmarkt.
We zetten ons in om het beleid van de gemeente
te verbeteren. Dit doen we door deelname aan
overleggen en netwerkbijeenkomsten, contact met
politieke partijen en gebruikmaken van onze

• Verbeterd parkeerbeleid: géén flitsparkeren en
betere faciliteiten fietsparkeren
• Kleurrijker huizen in Delft: productie
van een kleurenwaaier en de website:
www.kleurenvandelft.nl
• Inrichting en beheer openbaar groen: inrichting
Doelentuin, grascirkel, behoud klimboom;

Noordoostelijk deel binnenstad,
zie ook www.binnenstadnoord.nl

formele inspraakmogelijkheden. BBN is erkend
gesprekspartner van de gemeente en het
Hoogheemraadschap van Delfland.

Bijeenkomsten
Jaarlijks organiseert de belangenvereniging 6
tot 8 bijeenkomsten waarbij u aanwezig kunt
zijn om uw ideeën en vragen in te brengen en
waar u het beleid mede kunt bepalen.
Regelmatig wordt in de binnenstad
samengewerkt met de belangenverenigingen
Zuidpoort en Oude en Nieuwe Delf. Ook
onderhoudt de vereniging contact met andere
organisaties zoals die voor de Geerweg en die
voor de Nieuwe Langendijk.

• Realisatie en onderhoud kinderspeelplaatsen:
speelplaats Paardenmarkt, mozaïekbankje op
het Raam

