
                  NIEUWSBRIEF 

   Bewonerscommissie Huize St. Maarten        Jaargang 1 Nr. 2, 11 juli 2018 
   huizestmaarten@gmail.com 

 
 

 
 
Nieuwsbrief Bewonerscommissie Huize St. Maarten (Maartenshof, Weeshuishof, Zusterhof, en bijbehorende woningen aan de St. Jacobsgracht, Raamsteeg en Hoefstraat)  

DE WERKGROEPEN 
 

e kop is er af en daarom een update: we hebben zeven werkgroepen 
opgericht en nodigen jullie graag uit om je daarbij aan te sluiten. Het 
gaat om:  

 
* St. Jacobsgracht & Groen 
Deze werkgroep richt zich op het groener maken van de St. Jacobsgracht, 
Raamsteeg en Hoefstraat. Hiervoor is subsidie van de gemeente beschikbaar. 
Onze voorzitter is er al druk mee bezig en wil graag aanstaande maandag 
20.00 de eerste ideeën delen in de Maartenshof binnentuin. Of je bij meer 
groen nou denkt aan 'mooier' of aan 'oplossen klimaatprobleem', wees 
welkom! 
 
(Het onderhoud van de binnentuinen van Zusterhof en Maartenshof blijft voorlopig 
de verantwoordelijkheid van Portaal. In verband met de hitte mag er wel gesproeid/ 
verzorgd worden.) 
 
* Duurzaamheid 
Hoe kunnen we het complex -dat tenslotte een monument is- duurzamer 
maken? 
 
* Cultureel Erfgoed Huize St. Maarten 
Informatie verzamelen en delen met de bewoners door bijvoorbeeld lezingen. 
Denk ook aan de openstelling van het complex op Open Monumentendag. 
 
* Feest 

De naam zegt het al. Als het haalbaar is, zouden we graag aan het eind van 
deze zomer al een barbecue willen organiseren. 
* Communicatie 
Via een website en/of Facebookpagina (en de-
ze nieuwsbrief) kunnen we elkaar op de hoogte 
houden van alle werkgroep activiteiten en an-
dere interessante zaken, zoals de tentoonstel-
ling van kunstenaar Johan Scherft (Weeshuis-
hof) in galerie Lieve Hemel in Amsterdam 
(www.lievehemel.nl). 
 
 
 
 
 
 
* Werkgroep Portaal & Onderhoud 
Een belangrijke reden voor de oprichting van de Bewonerscommissie was het 
verbeteren van het contact met Portaal. We starten, mede op verzoek van 
Portaal, met een enquête over het woongenot en jullie wensen/suggesties.  
Binnen niet al te lange tijd wordt er groot onderhoud aan het complex ge-
pleegd en hoe meer we kunnen meenemen, hoe beter. 
 
 
 
 
Als je je wilt aanmelden voor een werkgroep kan dat via ons emailadres 
huizestmaarten@gmail.com, op via een briefje in de bus van Weeshuishof 13. 
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