
 

 

  
 

 
 
 

Beste leden van de wijkvereniging en wijkbewoners, 
 
In de brief van Stichting OnderDak wordt u door hen uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst in het voormalige verzorgingshuis aan de Bronbeeklaan 66. 
Daarnaast kunt u een brief van de gemeente verwachten. 
 
Het bestuur van de wijkvereniging heeft zich ervoor ingespannen dat deze 
bijeenkomst er zou komen. Daarnaast hebben wij acties ondernomen om 
duidelijkheid te krijgen over de plannen en onderhielden we contact met de Stichting 
BBRB die begin deze week is opgericht door een aantal bewoners uit onze wijk. Wat 
onze acties zijn geweest hebt u misschien al gelezen op de website of op Nextdoor. 
U kunt deze ook nalezen op onze website. Wij realiseren ons dat wij voortvarend in 
de actiestand zijn gegaan en willen u graag persoonlijk informeren over de stappen 
die wij tot nu toe hebben gezet. Daarnaast willen wij graag ideeën en meningen van 
onze leden horen, aangezien wij uw belangen zo goed mogelijk willen behartigen. 
Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat na de bijeenkomst van Stichting OnderDak 
nog enige vragen onbeantwoord blijven. 
 
Wij organiseren een extra Algemene ledenvergadering op dinsdagavond 28 mei 
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Deze zal plaatsvinden in de kantine van Oost-
Arnhem (van Maerlantstraat). Al onze leden zijn van harte uitgenodigd. Wij horen 
graag van u wat uw wensen zijn in dit proces en welke rol wij hierin als bestuur 
kunnen vervullen. Om een agenda op te stellen die tegemoet komt aan uw vragen 
verzoeken wij u om agendapunten te sturen naar ons emailadres: bestuur-paasberg-
wellenstein@outlook.com. De agenda zullen wij uiterlijk op maandag 27 mei 
publiceren op onze website. 
 
Tevens vragen wij u of u via hetzelfde emailadres wilt aangeven of u komt, 
zodat wij deze bijeenkomst goed kunnen faciliteren.   
 
Deze ALV is uitsluitend voor leden van onze vereniging. Natuurlijk zijn alle 
wijkbewoners van harte welkom. Als u wilt komen en u bent nog géén lid van de 
wijkvereniging dan kunt u zich vooraf aanmelden via het formulier in de wijkkrant of 
via de website www.paasberg-wellenstein.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de wijkverenging Paasberg-Wellenstein. 
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