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Onderwerp: ERFPACHT - Oproep in te spreken op 5 april a.s. om 20.00 uur Stadsdeel Zuid 
 

Geachte buurtgenoten, 

De bespreking van het onderwerp Erfpacht in de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid zal 
plaatsvinden op woensdag 5 april a.s. 
Locatie: Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923.  
Aanvang: 20:00 uur. 

Net als bij de inspraak voor de commissie RO moeten zo veel mogelijk buurtbewoners gaan 
inspreken  op woensdag 5 april a.s. Aantallen maken indruk op onze politici (meer dan goede 
argumenten). Ze zeggen het zelf. AT 5 zal er ook zijn. 

Daarom doet de VBP een oproep aan alle buurtbewoners om vooral te gaan inspreken en/of 
aanwezig te zijn op de publieke tribune. Zie ook www.erfpachtprobleem.nl.  

Inspreken tijdens vergaderingen: 

Bij vergaderingen van de bestuurscommissie kunt u uw mening geven over onderwerpen die de 
bestuurscommissie aangaan, zodat de leden dat mee kunnen nemen in hun afweging. In 
vergaderingen van de voorbereidende commissie kunt u inspreken over zaken die op de agenda 
staan. U krijgt daar 3 minuten voor. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan tot de dag van de 
vergadering om 12.00 uur, via bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl of 020 252 1345. 

 
Contributie 2017 of een extra bijdrage voor de VBP 
 
De jaarlijkse contributie is op de ALV van maandag 27 maart jl. vastgesteld op minimaal € 25,- 
per huishouden. Uw steun is onontbeerlijk! Er is veel tijd, energie, geld en menskracht nodig om 
de bestuurders en politici ervan te overtuigen dat het unieke karakter van onze buurt behouden 
moet blijven. Daarom kunnen we niet zonder uw financiële steun.   
 
Heel veel dank aan de leden, die inmiddels hun contributie voor 2017 en donaties hebben 
overgemaakt.  
 
Is dat nog niet gebeurd? Dan vragen wij u om uw bijdrage van minimaal € 25,- alsnog over te 
maken naar: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg op rekeningnummer 
NL30INGB0004459928 onder vermelding van uw naam en adres (postcode en huisnummer). 
Nog geen lid? Meldt u aan via www.irenebuurt.nl/lidworden.html  

Vriendelijke groet, 

Het bestuur 
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