op zoek naar...
MOOI MERWESTEIN

Zo maken wij Merwestein mooi!
Wij zijn op zoek naar uw ideeën voor uw buurt. Wilt u meedenken over een van de volgende onderwerpen of heeft
u zelf een idee dat u wilt delen of wilt u meedoen bij de uitwerking van de plannen laat het ons weten of kom op
8 juli naar de bijeenkomst waar u met buurtgenoten in gesprek kunt gaan.

Spelen

Water & groen

Park

Ben je op zoek naar meer uitdaging

Hoe beleeft u het groen en het water

Hoe maken we het park aantrekkelijk

en avontuur? Hoe ziet jouw favoriete

in uw wijk? Heeft u groene vingers of

vanuit de wijk? Heeft u ideeën voor

speelplek eruit?

groene ideeën voor de wijk?

de onderdoorgang zuidstedeweg?

Afval

Bereikbaarheid

Komt u in beweging?

Heeft u ideeën over hoe we de wijk

Zijn er voldoende parkeerplaatsen

Wilt u samen voetballen? Of een leuk

schoon kunnen houden, over de plek

en kunt u veilig van A naar B?

ommetje lopen? Heeft u vragen over

van afvalbakken of heeft u vragen over

Zijn bijvoorbeeld winkels, scholen

uw conditie, gezondheid of wilt zo lang

afval, laat het ons weten!

en huisarts goed bereikbaar?

mogelijk actief blijven?

Activiteiten

Talent voor wijkdag

Wijkkrant en Facebook

Bent u creatief of heeft u een

Vindt u het leuk om dingen te orga-

Bent u op de hoogte van alle nieuwtjes?

bijzondere hobby of verzameling?

niseren? Kunt u goed koken of maakt

Of vindt u schrijven leuk? Of foto-

Of kent u mooie plekjes in of verhalen

u de lekkerste saté? Of heeft u andere

graferen? Doe mee met het maken

over Merwestein?

ideeën voor de wijkdag in september?

van de wijkkrant of facebook pagina.

Meer inforMatie
irene van egmond | 030 – 6071968 | i.vanegmond@nieuwegein.nl | www.ikbennieuwegein.nl/mooimerwestein
Kelly Vizee | centrum.merwestein@gmail.com | http://www.nieuwegeinsewijken.nl/stadscentrum-merwestein

