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Plan van aanpak BuurtNetwerk Veer Zien Malberg 2018

Geachte heer Albers, beste Albert,
Bij deze ons plan van aanpak over 2018.
Wat willen wij dit jaar doen?
Bekendmaking in de buurt middels benaderen verenigingen en individuen om samen thema’s te inventariseren die voor
de buurt belangrijk zijn om daar samen mee aan de slag te gaan.
Hoe willen we dit bereiken?
Hiervoor gebruiken we een aantal middelen :
- Maandelijks (met uitzondering van juli en december) op de laatste maandag van de maand houden we een
buurtoverleg voor de hele buurt. De bekendmaking daarvoor geschiedt per e-mail naar reeds bekende bezoekers,
verenigingen etcetera èn naar buurtgenoten die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn.; èn
- Via de door buurtbewonersinitiatief “Veer Zien Malberg” gemaakte website www.veerzienmalberg.nl informeren
we de buurt over activiteiten en het buurtnetwerk middels een kabelkrant èn een organisatieregister.
Hierbij wordt de verbinding gezocht met het sociaal team en met het veilige buurten team om gezamenlijk de
thema’s op te pakken.; èn
- Vanuit het buurtnetwerk is een initiatiefgroep ontstaan om het papieren buurtblaadje terug in het leven te roepen
waarin gezamenlijke informatie aan de buurt gegeven kan gaan worden.
Daarbij behoren nog enkele activiteiten :
- Op zondag 3 juni 2018 zal tijdens de braderie in Malberg een gezamenlijke kraam worden gehuurd met onze
partners om ons bekender te maken in de buurt en bezoekers middels een beknopte enquête te bevragen. Onder de
invullers verloten we 10 bonnen voor 2 personen voor de buurtbistro inclusief een drankje telkens ter waarde van
€ 15,= wat een bedrag van € 150,= met zich meebrengt.; èn
- Iedere bezoeker van het buurtnetwerkoverleg van maandag 28 mei 2018 zal worden verzocht vóór eind september
2018 5 of méér enquêtes door medebuurtbewoners te laten invullen.
Tevens zullen zowel het sociaal team als het veilige buurten team verzocht worden dit ook te doen, maar dan 3 of
méér enquêtes.; èn
- Eind oktober zullen de thema’s geïnventariseerd zijn uit de enquête welke aangepakt zullen gaan worden in het
plan van aanpak voor 2019.
- Vanzelfsprekend komt het dagelijks bestuur op regelmatige basis bij elkaar om afspraken en ingekomen (al dan
niet digitale) post te bespreken.
Met vriendelijke groeten verblijven wij,
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