
                                                                                                 

Samen werken aan leefbare buurten – doet u ook mee? 

Buurtcoördinator Zuid (postcodegebied 1214 en 1215)  

 

Acht buurtcoördinatoren zijn actief in evenveel wijken. We ondersteunen bewonersinitiatieven en - 

groepen met als doel sterke en betrokken buurten te bouwen. U krijgt meer invloed over dat wat er 

gebeurt in uw eigen buurt. Natuurlijk zijn daar ook buurtwerkers, scholen, maatschappelijke 

organisaties, woningcorporaties en anderen bij betrokken.  

 

Mijn droom en doel 

- een buurt waar jong en oud zich prettig en veilig voelt en buren oog voor elkaar hebben, waar 

eenzaamheid tot het verleden behoort – kortom voor een buurt met binding.  

Een goede buur is immers minstens zo belangrijk als een verre vriend.  

 

Wat is uw droom – jullie wens? 

- wat u zou willen doen om bij te dragen aan die leefbare buurt?   

- Is er een onderwerp dat u graag op zou willen pakken maar niet weet hoe en met wie?  

- Bent u al jaren actief in de buurt en zoekt u nieuwe buurtgenoten om mee te doen?  

- Heeft u ideeën over het onderhoud van openbaar groen, een sportieve activiteit in de buurt, 

speelruimte, gezondheid, culturele activiteiten of iets heel anders?  

Neem contact op met mij!  

 

Iedereen mag meedoen! 

…kinderen en jongeren, ouderen, ondernemers, bevlogen en minder bevlogen volwassenen, families, 

organisaties, scholen hondenbezitters, kerken …….etc etc etc … 

 

Samen kunt u het verschil maken.  

 

Vanaf januari 2016 ga ik samen met de wijkwethouder Wimar Jaeger de buurten in om te horen wat 

er leeft, waar behoefte aan is, waar u zich zorgen om maakt of waar u trots op bent.  

 

 
Met vriendelijke groet,   Ute Hoogeveen  

 
Kijk ook op http://www.hilversum.nl/Inwoners/Nieuwspagina/De_buurtcoordinatoren 

 

Heeft u  vragen of ideeën, bent u al 

jaren actief in de wijk en wilt u dat 

met ons delen, neem dan gerust 

contact op!  Tel. 035 6292613 of     

06 10955184                                

email: u.hoogeveen@hilversum.nl 


