WIJ BUURTEN MEE!
BUURT JIJ OOK MEE?

Postzegel niet nodig

Ik buurt mee!
t.a.v. Peter Brons
Antwoordnummer 965
6950 VX De Steeg

IK BUURT MEE!
Is een nieuwe werkwijze die
staat voor het samen met
bewoners en organisaties
werken aan een sociale, prettige, veilige en mooie buurt.
Ik buurt mee! start in VelpZuidoost met een enquête
voor jou. De ingevulde enquête wordt onder het genot van
een kopje koffie, thee of chocolademelk bij jou in de buurt
opgehaald. We willen graag
met je in gesprek over jouw
wensen en ideeën voor jouw
buurt en wat we daar samen
voor kunnen doen. Ik buurt
mee! is een oproep om mee te
denken en mee te werken.
Samen maken we immers de
buurt!
Tijdens het drankje kunt jij
je door de partners van Ik
buurt mee! (Gemeente Rheden, Vivare, Jongerenwerk,
wijkagent en Stichting VIVA
Rheden) laten informeren over
de werkzaamheden, activiteiten die de komende twee jaar
in jouw buurt plaatsvinden.
Wilt u de enquête per post verzenden? Vouw de enquête dubbel met
de ‘Postzegel niet nodig’ zijde naar
buiten, plak of niet de enquête
dicht en doe hem in de brievenbus!

WE KOMEN OP
9 EN 10 DECEMBER 2013
BIJ JOUW IN DE BUURT.

Volg ons op:
www.ikbuurtmee.nl
@ikbuurtmee
youtube.com/ikbuurtmee

ENQUÊTE IK BUURT MEE!
Hoi,
Hierbij willen we je vragen deze enquête in te vullen. Graag ontvangen wij deze enquête vóór
16 december 2013 ingevuld terug. Onder alle inzending worden 2 bioscoopbonnen verloot.
Je kunt de enquête inleveren:
●
Tijdens één van de bijeenkomsten in jullie buurt (zie kaart)
●
Brievenbus, Roerdompstraat 36.
●
Ook kan je de enquête opsturen (zie instructie aan de voorzijde)
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Nu is er in Velp-Zuid al een jongerencentrum, the Maxx en het 2e huis. Dit zit in de Poort
aan de Heeckerensstraat 201. Jongeren vanaf 8 jaar kunnen in het 2e huis terecht en jongeren van 10 t/m 18 jaar kunnen in the Maxx terecht. Het 2e huis is zoals thuis. Je kunt er
dingen doen voor je vrije tijd, maar ook creatief bezig zijn en koken. Ook kun je hier huiswerkbegeleiding krijgen. The Maxx is een inloop waar muziek wordt gedraaid en je kunt
spelen op de ps3 en de Wii, maar bijvoorbeeld ook kunt poolen en tafelvoetballen.
Speciaal voor jongeren kinderen van 10 t/m 15 jaar is de dinsdag- en woensdagmiddag.
❍

Wat zijn leuke dingen aan de wijk? Kun je er vijf noemen?
1.
2.
3.
4.
5.

5

Wat zijn dingen die je graag anders wilt zien in de wijk? Kun je er hier ook vijf noemen?
1.
2.
3.
4.
5.

Stel je voor: Er wordt je gevraagd om een jongerencentrum te bouwen en in te richten.
Hoe zou jouw ideale jongerencentrum er dan uitzien? Wat kun je er allemaal doen?
Dit mag je hieronder (of op een ander vel) opschrijven, tekenen of wat je zelf maar wilt!

Kom je hier wel eens?
❍
Ja
Kun je vertellen waarom je hier wel of niet komt?
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Wat vind je leuk om te doen?
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En kun je daarmee misschien iets doen voor de buurt, zodat deze nog leuker wordt?
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Wat zijn wij je vergeten te vragen?

Nee

Wat is je droom? Wat zou je heel graag willen doen?

a) Waar zou je dat willen doen?

9

Wil je op de hoogte blijven over Ik buurt mee! in Velp Zuidoost, vul dan hieronder
jouw e-mailadres in.

b) Wie of wat heb je hiervoor nodig?
Naam:
c) Wat kun je zelf doen om dit werkelijkheid te laten worden?

E-mail:

