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Geachte dames en heren,  

  

Enige tijd geleden werd u op de hoogte gebracht van de eerstkomende Algemene Leden 

Vergadering van de BVN op maandag 25 november aanstaande.  

Helaas moet het bestuur BVN u mededelen dat deze datum niet haalbaar blijkt en dat de ALV 

dus moet worden uitgesteld. Daarvoor zijn wat ons betreft een aantal redenen:  

• Allereerst is in de afgelopen tijd veel aandacht en tijd van het bestuur uitgegaan naar 

dit jaar dringende ‘lopende zaken’, met name ontheffingenbeleid maaiveld, 

bezwaarprocedure kerk Leksmondplein en overleg met het stadsdeel over tal van 

zaken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van een buurtruimte, het 

onderhoud van de openbare ruimte, het zoeken van een oplossing voor het fiets- en 

scooterparkeren en het leveren van input voor het gebiedsplan 

Gaasperdam/Driemond 2020.  

• Verder vroeg en vraagt de organisatie van tal van evenementen in ons jubileumjaar 

veel van de inzet en energie van een (te) klein aantal vrijwilligers waaronder de 

bestuursleden BVN. We kunnen zeker terugkijken op een aantal zeer geslaagde 

activiteiten, o.a. heel Nellestein beweegt, Burendag, concert Ricciotti ensemble en 

symposium. Tijd voor andere zaken ontbrak hierdoor.  

• Het bestuur BVN wil een eerstvolgende bijeenkomst met haar leden op een 

aantrekkelijke en uitnodigende wijze vormgeven. Daarvoor is een goede voorbereiding 

nodig, samen met onze meedenkgroep, een groep van betrokken en actieve leden. Nu 

de meest tijdrovende evenementen achter de rug zijn richten we ons als bestuur en 

meedenkgroep de komende periode weer op reguliere zaken o.a. de ALV.  

 

We hopen op begrip van onze leden en brengen u tijdig op de hoogte van een nieuwe datum 

voor de Algemene Leden Vergadering.  

 

Voor meer informatie, o.a. verslagen van jubileumactiviteiten, verwijzen we naar onze 

website: www.bvnellestein.nl  
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