BUURTTAFEL

3318

Er is een beheergroep Buurttafel 3318.
Daarin willen we ons samen inzetten voor
onze buurt. De leefbaarheid rond onze
woningen staat centraal. Graag vertellen
we wat onze plannen en ideeën zijn.

Bewoners van Castorstraat en Keplerweg - we beperken ons nu tot dit blok - willen samen werken aan een
goede leefbaarheid. Dat doen zij samen met vertegenwoordigers van Trivire, Buurtwerk, Leger des Heils en
gemeente. De komst van Doorstart, het project van
het Leger des Heils, was de reden om bij elkaar te

komen. Uit dat gesprek groeide de samenwerking in
de Buurttafel 3318.

Visie Buurttafel 3318

De visie van Buurttafel 3318 is: Goed samen wonen,
samen leven. Dit doen we op een manier die aansluit
bij hoe dingen nu gaan in onze buurt. We lopen elkaars deur niet plat, maar we kijken naar elkaar om en
staan voor elkaar klaar als dat nodig is.
We zetten ons in voor een rustige buurt met een
goede leefbaarheid. Buurttafel 3318 volgt dus de ontwikkelingen in ons blok en we delen die met elkaar.
We maken afspraken met de organisaties die meedoen.

Goed te weten
Bewoners uit de buurt en vertegenwoordigers van
diverse organisaties treffen elkaar aan de buurttafel.
Uiteraard moeten we onze afspraken nakomen. Iedereen aan tafel weet wat tot haar of zijn bevoegdheden
behoort. We zijn duidelijk en open naar elkaar en vertellen het ook wanneer iets niet kan. Als dat nodig is
(afspraken worden niet nagekomen, we komen er samen niet uit, er is een vraag voor een andere afdeling)
kunnen we ook terecht bij andere medewerkers en
managers van de deelnemende organisaties. Deelnemers aan de Buurttafel brengen je dan in contact.

Samenstelling en rollen

Waar zetten we ons voor in?
In deze nieuwsbrief vertellen we graag waar Buurttafel 3318 zich voor in wil zetten en hoe bewoners uit
Keplerweg en Castorstraat mee kunnen doen. Later
kunnen we het gebied waarop we ons richten wellicht
uitbreiden, zodat meer Sterrenburgers mee kunnen
doen.
Afgelopen najaar hadden we onze eerste bijeenkomsten. Nu komen we iedere zes weken bij elkaar. De
laatste keer schoof ook Syndion aan.

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk dezelfde gezichten aan de Buurttafel zien. Samen bepalen we de
rollen. Voorzitter is iemand van de bewoners: gekozen
is Monique Huisman. Zij doet dat samen met Leonie
Aarts van het Buurtwerk.
We maken een actielijst na ieder overleg. Momenteel
doet Jan van Uden dat, bewoner van de Castorstraat.
Ander deelnemende bewoners zijn Edgar Kooij, Linda
Kooij en Trudy Augspurger.
Zo nodig vragen we andere organisaties aan tafel.

Meedoen?
Voel jij je aangesproken door onze plannen en
ideeën?
Wie in onze buurt wil ook graag meedoen in Buurttafel 3318? We zoeken betrokken buurtbewoners,
die zich in willen zetten voor hun buurt.
Aanmelden kan via de voorzitter Monique Huisman,
en via Jan van Uden, buurttafel3318@gmail.com.

Tot binnenkort..?!

Stoepproject Castorstraat
Helaas wordt er te veel, te hard
over de stoep gereden in de Castorstraat. Reden voor enkele
bewoners om de gemeente te
vragen om een overleg.
Dat leidde er toe dat er veranderingen komen. De
boomvakken op de stoep worden zo veel groter, dat
over de stoep rijden wordt tegengegaan. Ook de vervanging van de bomen is besproken.
De bewoners van dit deel van de Castorstraat komen
met de gemeente overeen dat zij zelf aan de slag gaan
met het beheer van die boomvakken.

