WIJ BUURTEN MEE!
BUURT U OOK MEE

BIJ DE HANGMAT?

Wij staan op de parkeerplaats voor
de sporthal op donderdag 15 mei a.s.
van 16.30 tot 20.00 uur.
Kijk op www.ikbuurtmee.nl

Beste buurtbewoners,
Op zaterdag 23 november 2013 was de
aftrap op de weekmarkt van Ik buurt mee!
De mogelijkheid om daar uw ideeën en
opmerkingen over uw buurt aan te dragen
was aangekondigd op de hoeken van
alle toegangswegen naar het dorp.
Vanuit uw buurt hebben wij vernomen
dat niet iedereen deze aankondiging
gezien heeft.

Wij willen graag met u buurten over:
●
●

KOM MEEBUURTEN!
Naar aanleiding van de start vorig jaar
heeft een aantal bewoners met elkaar
gebrainstormd over zaken die in hun
buurt spelen. Zij hadden hiervoor een
enquête ingevuld, die overigens op de
website www.ikbuurtmee.nl te vinden is,
en nog ingevuld kan worden.
Om u toch in de gelegenheid te stellen
nog mee te buurten, komen wij op
donderdag 15 mei a.s. van 16.30 - 20.00
uur naar u toe!
FIJN WONEN
Ik buurt mee! wil een bijdrage leveren
aan een straat waar het fijn wonen is en
waar naar elkaar wordt omgekeken.
In dat kader zijn er op de Laakweg en de
Veerweg inmiddels wijkbewoners die de
coördinatie opgepakt hebben om verdachte situaties te signaleren en eventuele
bijzonderheden met de wijkagent op te
nemen. De zorg voor en met elkaar is
hiermee door de buurtbewoners opgepakt.

●
●
●

het onderhoud van de groenstrook bij
de tennisbaan
het parkeren aan de IJsselsingel
de snelheid van het verkeer in de straat
het onderhoud van het tegelpad achter
de tennisbaan
veiligheid in uw buurt

U bent van harte uitgenodigd langs te
komen bij sporthal De Hangmat.
Aanwezig zijn de wijkagent, het Meldpunt
Vrijwillige Thuishulp, bewoners van
succesvolle projecten, de jongerenwerker,
VrijwilligeInzetVoorAnderen en medewerkers van de gemeente Rheden.
Onder het genot van een kop koffie of thee
met een broodje ontmoeten wij u graag.
Tot de 15e mei a.s.!
e: ikbuurtmee@rheden.nl
w: www.ikbuurtmee.nl
t: @ikbuurtmee
y: youtube.com/ikbuurtmee

