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N I E U W S B R I E F  

 

Contact 

Beste	  bewoner	  van	  Ter	  Borch,	  
Voor	  iedereen	  de	  beste	  wensen	  voor	  2015!	  Het	  jaar	  waarin	  
de	  bewonersvereniging	  Ter	  Borch	  definitief	  wordt	  
opgericht.	  In	  deze	  nieuwsbrief	  kijken	  we	  kort	  terug	  op	  2014	  
en	  informeren	  wij	  over	  de	  plannen	  voor	  2015.	  	  
	  
In	  2014	  hebben	  wij	  alle	  bewoners	  van	  de	  Tuinwijk	  benaderd	  
met	  het	  idee	  een	  bewonersvereniging	  op	  te	  richten	  en	  	  
hebben	  wij	  gevraagd	  om	  input	  dmv	  de	  enquête.	  Na	  vele	  
positieve	  reacties	  en	  aanmeldingen	  van	  vrijwilligers	  voor	  de	  
commissies,	  is	  een	  bestuur	  samengesteld	  die	  druk	  is	  met	  de	  
oprichting	  en	  het	  uitwerken	  van	  de	  ideeën.	  Daarnaast	  zijn	  
er	  drie	  commissies	  actief;	  Publieke	  Zaken,	  Inkoop	  en	  
Activiteiten.	  De	  commissies	  werken	  momenteel	  aan	  de	  
plannen	  voor	  2015.	  Tijdens	  de	  oprichtingsvergadering	  op	  
maandag	  2	  maart,	  via	  nieuwsbrieven	  en	  de	  website	  word	  je	  
hierover	  verder	  geïnformeerd.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  
commissies	  is	  besloten	  ook	  de	  Waterwijk,	  Rietwijk	  en	  het	  
Groene	  Lint	  bij	  onze	  plannen	  te	  betrekken.	  Op	  die	  manier	  
kunnen	  we	  als	  één	  wijk	  profiteren	  van	  vele	  voordelen	  en	  
mogelijkheden.	  Vandaar	  het	  ontstaan	  van	  een	  nieuw	  logo	  
en	  de	  aanpassing	  van	  onze	  naam	  naar	  
‘Bewonersvereniging	  Ter	  Borch’.	  De	  website	  verandert	  
naar:	  www.bewonersvereniging-‐terborch.nl	  
	  
Aanmelden	  als	  lid	  kan	  tijdens	  de	  oprichtingsvergadering	  op	  
2	  maart	  2015	  in	  Kaap	  Hoorn	  (sponsor).	  De	  uitnodiging	  
hiervoor	  volgt.	  Na	  2	  maart	  kan	  je	  lid	  worden	  via	  de	  site,	  
email	  of	  het	  aanmeldingsformulier	  die	  je	  nog	  per	  mail	  
ontvangt.	  

Verhuizen,	  adverteren	  website/	  nieuwsbrief,	  aan-‐	  en	  afmeldingen	  
nieuwsbrief,	  ideeën/	  suggesties	  etc.	  Meldt	  het	  ons	  via:	  	  	  	  
info@bewonersvereniging-‐terborch.nl	  

Nieuws	  van	  de	  commissies:	  	  
	  
Publieke	  Zaken	  
-‐	  Eerste	  gesprek	  met	  gemeente	  
heeft	  plaatst	  gevonden	  begin	  
december	  en	  is	  positief	  ervaren	  
-‐	  Afspraken	  gemaakt	  met	  de	  
gemeente	  voor	  structureel	  overleg	  
-‐	  Agendapunten:	  meedenken	  over	  
(verkeers)veiligheid	  en	  
wijkinrichting,	  aansluiting	  met	  de	  
A7,	  voorzieningen,	  etc.	  
-‐	  Inventarisatie	  beleving	  bewoners	  
Ter	  Borch	  via	  enquête*	  (jan/febr)	  
	  
Inkoop	  
-‐	  Doel	  2015:	  genereren	  van	  
inkoopvoordelen	  voor	  de	  leden	  van	  
de	  bewonersvereniging	  
-‐	  Focus	  op:	  zonnepanelen,	  
huisschilders,	  onderhoud	  CV	  en	  
WTW,	  ICT,	  Peerby	  (uitleenplatform)	  
-‐	  Fondsenwerving	  t.b.v.	  de	  
verenigingskas	  	  
-‐	  Inventarisatie	  inkoopwensen	  
bewoners	  Ter	  Borch	  via	  enquête*	  
(jan/febr)	  
	  
Activiteiten	  
-‐	  Doel	  2015:	  het	  organiseren	  van	  
ontmoetingen	  van	  verschillende	  
wijkbewoners	  
-‐	  Diverse	  activiteiten	  organiseren	  
zoals	  een	  koningsmarkt	  Ter	  Borch	  
op	  27	  april	  
-‐	  Activiteiten	  met	  sportieve/	  
educatieve	  waarde	  	  	  
	  
*Hiervoor	  volgt	  nog	  een	  uitnodiging	  


