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Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2017
Voor u ligt de Nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
Hierin brengen wij u weer op de hoogte van de activiteiten waar onze stichting zich dit jaar mee heeft
bezig gehouden.
2017 is voor onze stichting een rustig jaar geweest zonder grote projecten.
Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de lopende zaken.
Ontwikkelingen die Stadsherstel volgt zijn o.a. de naambordjes op de dijk, noodzakelijk geworden
door de bouw van het Peilschaalgebouw,de fontein, die in het kader van de culturele hoofdstad en
provincie Fryslan wordt geplaatst op de Nieuweweg, nieuwbouw Museum Hindeloopen, krotten in
Hindeloopen, enz.
Zo is er regelmatig overleg met gelijkgestemde organisaties in onze gemeente.
O.a. met Stichting Stadsherstel Workum, de Stichting Oud Sneek, Stichting Bolswards Historie.
Bovendien wordt er bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente SúdwestFryslân, de politieke partijen en een groot aantal erfgoedorganisaties.
Er zal voortaan ook regelmatig overleg gevoerd worden met Plaatselijk Belang Hindeloopen.
Er is besloten om dit jaar de Stimuleringsprijs niet toe te kennen.
Dit bedrag zullen we besteden aan de vervanging van de
fotoborden in Hindeloopen, i.s.m. Museum Hindeloopen en
Plaatselijk Belang.
Dit zal plaats vinden in het voorjaar van 2018.
Hierbij bent u weer enigszins op de hoogte van de activiteiten
van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
Ingesloten vindt u een afbeelding van een schilderij, ditmaal weer
gemaakt door ons bestuurslid Arnold Eekma, en tevens een
acceptgirokaart.
Mocht u mensen kennen waarvan u denkt dat ze onze stichting
een warm hart toe dragen en ons op enigerlei wijze willen
steunen, dan zouden wij dat fantastisch vinden. Het staat u
uiteraard vrij hen te vragen donateur te worden.

Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2018.
Hindeloopen, november 2017

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Luky van der Wal - Secretaris

