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Aan de bewoners van Havenzathe

Beste bewoner,
Vanaf 2020 gaan we het riool in uw wijk vervangen zodat het weer 50 jaar mee kan. Dat betekent dat uw
straat en een groot deel van de openbare ruimte opnieuw moet worden ingericht. Zullen we het daarna
weer net zo maken als nu of kan het beter en zo ja: hoe dan?
En als we dan toch met elkaar in gesprek gaan, zijn er dan nog andere onderwerpen die voor u belangrijk
zijn? Denk hierbij aan bijvoorbeeld klimaatveranderingen, gasloos vanaf 2050 of het tegengaan van
eenzaamheid. Wij zijn benieuwd hoe u hierover denkt. Ziet u kansen?
UITNODIGING: Samen werken, samen inrichten én samen beslissen
Wij nodigen u graag uit om mee te denken over het opnieuw ontwerpen van uw eigen wijk. Niet de
gemeente maakt het plan, maar u werkt samen met uw buurtgenoten en deskundigen aan het ontwerp.
Dit gaat veel verder dan een informatieavond.
Doet u mee? Wij ontvangen u graag op 20 mei 2019 om 19.30 uur in het Dienstencentrum Landsmeer om
dit alles te bespreken en af te spreken hoe we dit gaan organiseren. Vanaf 19:00 uur staat de koffie met
gebak klaar. Wij vinden het fijn als u ons vooraf even laat weten of u komt. Dat kan door een mail te
sturen naar havenzathe@landsmeer.nl
Samenwerken met BUURbook
BUURbook is een onafhankelijk, sociaal platform voor iedereen. Om informatie en ideeën te delen, ook als
u niet aanwezig kunt zijn, hebben we een internetforum ingericht.
Laat u hierop alvast vóór 20 mei uw ideeën of vragen weten? U kunt hier ook reageren op elkaars ideeën.
Schrijf u hiervoor in op havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven. U blijft dan ook automatisch op de hoogte
van de planvorming en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden en als buurt ‘Havenzathe’
kiezen. Op bijgevoegde flyer staan in het kort de instructies.
Vanaf nu zullen wij op Havenzathe.BUURbook.nl alle informatie plaatsen en verder met u communiceren.
U kunt hier ook uw vragen stellen. We hopen dat u meedoet met deze nieuwe manier van samenwerken
aan uw buurt en we zien u graag op 20 mei!
Met vriendelijke groet,

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

