Bezoekadres:
Postadres:
Contact:
Informatie:

Raadhuisstraat 1
1121 XC Landsmeer
Postbus 1
1120 AA Landsmeer
T: 020 4877 111
gemeente@landsmeer.nl
www.landsmeer.nl

Aan de bewoners

Beste bewoner,
Op 20 mei 2019 vond in het dienstencentrum de startbijeenkomst plaats van het project herinrichting
Havenzathe. Tijdens de avond werden bewoners geïnformeerd en geïnspireerd, is er gebrainstormd en
gediscussieerd en konden er vragen worden gesteld. Zo’n 200 bewoners waren aanwezig. Fijn dat
iedereen zo betrokken is bij de wijk.
Meer dan 50 bewoners hebben zich al aangemeld om actief mee te werken met de verschillende thema’s
die tijdens de bewonersbijeenkomst naar voren zijn gebracht.
Was u tijdens deze eerste bewonersavond niet aanwezig? Dan vindt u het volledige verslag op BUURbook.
6 thema’s
Tijdens de eerste bewonersavond zijn verschillende thema’s besproken. De thema’s zijn:
1. water en groen (inclusief klimaatadaptatie en bijen)
2. parkeren en verkeer (inclusief nieuwe fietsroutes en verharding)
3. energietransitie (isolatie, van 't gas af, alternatieve energiebronnen)
4. afvalinzameling (minicontainers, plastic, afvalscheiding, compost)
5. sociaal en veiligheid (spelen, bankjes, ontmoeting, verlichting en hangjeugd)
6. buurteconomie (collectief woningonderhoud en grasdaken inkopen en deelauto’s organiseren)
Het Havenzathe werkcafé op 19 juni
Op 19 juni vindt het eerste Havenzathe werkcafé plaats in het Dienstencentrum van Landsmeer van 19:30
tot 22:00 uur. Tijdens het werkcafé werken we de thema’s verder uit en inventariseren we wat nodig is om
de wensen binnen de verschillende thema’s mogelijk te maken. We nodigen hierbij ook een aantal experts
uit. Wilt u naar het werkcafé komen? Dan kunt u zich tot 10 juni 2019 aanmelden op BUURbook onder het
bericht ‘verslag-startbijeenkomst-en-werksessie-19-juni’. Laat u ook even weten aan welke thema’s u wilt
meewerken?
Praat mee op BUURbook
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op
BUURbook via havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven of download de app en kies voor Havenzathe als uw
wijk. Via BUURbook delen wij en uw medebewoners alle informatie en ideeën. Schrijf u nu in en blijf op de
hoogte van alle plannen en praat mee!
Heeft u geen internet en u wilt toch graag meedoen? Dan u kunt op afspraak terecht bij WonenPlus
(gevestigd in het Dienstencentrum Landsmeer). Zij zullen samen met u, uw ideeën en reacties plaatsen op
BUURbook.
We hopen dat u meedoet en zien u graag op BUURbook én als u zich heeft opgegeven voor het werkcafé
op 19 juni 2019 in het Dienstencentrum!
Met vriendelijke groet,

Cynthia van Leeuwen-Lohman
Projectleider Havenzathe
Samen máken we Havenzathe. Doet u mee?

