Samenwerken
aan een
fijne buurt
U bent als bewoner
een deskundige van
uw wijk. Als geen
ander weet u wat
er nodig is voor uw
buren en uzelf.
Het wijkplatform
is dé plek om uw
ideeën te bespreken
en misschien te
realiseren.

Wij zijn
elkaars buren.nl

Uitnodiging
Bewoners van Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve
zetten zich in het Wijkplatform
in voor een prettige
woonomgeving. Wij worden
hierbij ondersteund door
de gemeente Nieuwegein,
Politie, Movactor en de
woningcorporaties.

Wat doen wij

In het wijkplatform denken wijkbewoners mee over voorzieningen
in de wijk, over veiligheid en zeker
ook over de sociale samenhang.
Kortom om wij werken actief mee
aan de leefbaarheid van onze
wijken.
Het wijkplatform krijgt de gelegenheid advies uit te brengen aan de
gemeente, voordat zij beslissingen
neemt die van belang zijn voor de
wijkbewoners.

Wilt u zelf initiatief nemen, wilt
u iets organiseren of heeft u een
idee voor een betere of leukere
wijk? Vertel het ons in een van de
vergaderingen.
Graag vooraf even aanmelden
zodat we rekening kunnen houden
met uw komst.
U kunt ook vast lid worden van
het wijkplatform. Een leuke manier om uw medewijkbewoners te
ontmoeten.

Meer informatie

Als u het wijkplatform per mail
wilt volgen, kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de
stukken (agenda, notulen, etc.)
en voor het bereikbaar zijn voor
achterbanraadplegingen.
Mailt u daarvoor ook naar onze
secretaris:
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl
Of kijk op onze website:
www.wijzijnelkaarsburen.nl
We horen graag van u en u bent
van harte welkom.
Janine Lubberding
Voorzitter
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Het wijkplatform organiseert ook
thema-avonden om u zoveel mogelijk te betrekken bij wat er speelt
in de wijk, bijvoorbeeld over duurzaamheid of veiligheid. We hebben
een eigen wijkkrant waarin we
buurtnieuws met elkaar delen. We
hebben een klein budget ter beschikking voor eigen projecten.

Uw inzet

