STRAATTEAM
WILLEM VAN OUTHOORNSTRAAT
bzhwoutshoorn@gmail.com
www.willemvanouthoornstraat.nl

- UITNODIGING ! -

BRAINSTORM OVER DE HERINRICHTING VAN DE
WILLEM VAN OUTHOORNSTRAAT
Dinsdag 31 januari - 20:00 - 22:00 uur

Wijk- en dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Beste buren en straatgenoten van de Willem van Outhoornstraat,
Zoals u wellicht weet, wordt in de komende jaren ons deel van de wijk heringericht en de
riolering vervangen, in het zogeheten Bezuidenhout-Oost Fase 3 plan. Naar aanleiding van
een voorlichtingsavond van het Wijkberaad Bezuidenhout op 18 januari, is per straat een
Straatteam gevormd, dat zeer binnenkort namens de straat de gesprekken met de
gemeente zal voeren over de herinrichting van onze straat. Deze uitnodiging komt van het
Straatteam Willem van Outhoornstraat, bestaande uit een 9-tal van uw buren.
Wilt u meepraten over de herinrichting? Heeft u wensen of klachten over uw (deel van de)
straat? Ergert u zich al jaren aan bepaalde zaken? Heeft u goede ideeën over hoe het beter
kan? Denk aan onderwerpen als verkeerssituaties, straat- en stoepbreedtes, parkeren,
straathoeken, fiets-nietjes, lantaarnpalen, bomen, geveltuintjes, etc.
Dit is uw kans om mee te praten. Hoe verder het proces en de gesprekken volgen, hoe
moeilijker het is om onze stem nog te laten gelden. Dus kom ook op dinsdag 31 januari!

GRAAG VOORAF AANMELDEN:
I.v.m. de organisatie willen wij graag weten hoeveel mensen er komen.
U kunt zich voor de brainstorm aanmelden door een e-mail met uw naam, huisnummer
en aantal personen te sturen naar het straatteam:

bzhwoutshoorn@gmail.com

(mét incorrecte 's' !)

(als u geen e-mail heeft, bel en laat een bericht achter op telefoonnummer 070-3900365)
Na aanmelding ontvangt u per email nog een agenda en extra informatie per email.

Wij houden u op de hoogte via de website: www.willemvanouthoornstraat.nl
Op deze website kunt uw e-mailadres achterlaten als u via email op de hoogte
gehouden wilt worden, ook als u niet op de brainstorm komt.	
  

