
 
 
 
Activiteiten verslag 2015 van Buurtvereniging Altrade  

 
We telden afgelopen jaar 92 leden. 

 

Het bestuur kwam 7 keer bijeen. 

 

Verder zijn er nog 4  bijeenkomsten geweest met activiteiten voor de buurt: Daarnaast was er de ALV 

én een extra ALV 

 

- 18 januari: Een prachtig huiskamerconcert bij met daaropvolgend  de gebruikelijke Nieuwjaars 

borrel. Het was een gezellige middag en hiermee hadden we alvast een goede start gemaakt 

voor het komende jaar!  Met dank aan Angela 

 

- 30 maart  was er de algemene ledenvergadering ( zie notulen)  

 
 

- 16 mei  was er een wijnproeverij die zeer goed verzorgd werd door Chris Basciao. 

De opkomst was goed en de middag verliep erg gezellig. 

 

30 augustus is het parkfeest geweest. Helaas begon de middag met een regenbui, maar het 

klaarde gelukkig snel weer op. Helaas zijn er door de weersomstandigheden wat minder 

mensen naar het parkfeest gekomen.  

Ook dit jaar waren er weer veel activiteiten georganiseerd zoals een paardenshow, een 

vrijmarkt etc. Ook was er voldoende eten/drinken door de buurtbewoners ingebracht wat de 

gezamenlijkheid erg bevorderde. Super bedankt parkfeest commissie!! 

 

- 21 oktober was er de extra algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering is het 

nieuwe bestuurslid Koke Oteo gekozen 

 

- 1 november hebben 3 enthousiastelingen (Mariëtte, Resie en Angeline)  een “running dinner” 

georganiseerd. Het waren erg leuke en gezellige samenkomsten. Iedereen was het er over 

eens; het is voor herhaling vatbaar! Dus de planning is om dit in 2016 weer te organiseren. 

Tijdens deze activiteit hebben zich diverse nieuwe leden aangemeld 

 

 

 

Tevens zijn afgelopen jaar verschillende bestuursleden naar overleggen/voorlichtingen en 

bijeenkomsten geweest aangaande Altrade: 

 

       -     Margot heeft zich afgelopen jaar ingezet als vrijwilliger voor het STIP van Nijmegen Oost. 

             Zij heeft veel inspanningen verricht bij de opzet en voorbereidingen STIP-Oost.  

       

       -     Margot is 5 februari naar de Nieuwjaarsborrel van buurtvereniging Hengstdal in 'de Ark van   



             Oost ' geweest. 

 

 

Henny en Angeline zijn een aantal avonden bezig geweest met de werving van een nieuw  

bestuurslid. Uit de ALV van 30 maart kwam vanuit de vergadering de vraag  

             om een extra bestuurslid aan te stellen. De voorkeur ging uit naar een kandidaat die aan de  

             'andere' kant van de Coehoornstraat woont. Daniël Gibbs en Koke Oteo hadden zich als  

              kandidaat aangemeld.  Daniël heeft zich terug getrokken vanwege een té drukke agenda.  

              Koke Oteo is het uiteindelijke geworden en wij zijn heel blij met de uitbreiding van ons   

              bestuur door Koke! 

 

- Henny en Margot zijn beiden namens het bestuur naar de opening van STIP-Oost geweest... 

 

       -     Henny heeft afgelopen jaar een aantal keren contact gehad met de wijkagent en de  

             wijkmanager om de zaken die in de wijk spelen met elkaar te bespreken. 

 

- In Altrade en andere aangrenzende wijken is duidelijk waarneembaar dat er meer panden 

geschikt worden gemaakt voor studenten bewoning / splitsen in appartement. De 

buurtvereniging heeft haar zorgen hierover uitgesproken richting gemeente. De mening van 

de buurtverenging: belangrijk is dat de balans tussen wonen, kamerbewoning, 

appartementen, winkelvoorzieningen, horecagelegenheden en ondernemersschap 

voldoende in evenwicht blijft. Aan de gemeente is gevraagd om aan te geven welke balans 

de gemeente wenselijk vindt en dat afgezet tegen de huidige samenstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


