Samen werken aan leefbare buurten

Inwoners en professionele organisaties geven aan wat er in de
buurt of wijk moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. U
denkt mee, u besluit mee en u doet mee, dat is het uitgangspunt.
Wij, de buurtcoördinatoren, en de buurtwerkers van Versa Welzijn
trekken samen met u op. En wanneer dat voor uw initiatief gewenst
is ook met woningcorporaties, politie, scholen, ondernemingen en
maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur,
etc.). Zo zorgen we samen voor sterke buurten.

De rol van de buurtcoördinator:
•
•
•

procesbegeleider en verbinder tussen u, als inwoner, de
gemeente en andere partijen;
het geweten van de buurt: ervoor zorgen dat de buurt een plek
krijgt binnen het Raadhuis, in het gemeentelijk beleid en de
uitvoering;
het eerste aanspreekpunt voor de buurt, voor vragen, ideeën en
knelpunten.

Buurtplan

We gaan samen met u buurtplannen maken. Geen dikke plannen, maar
plannen die energie geven en enthousiasmeren. Simpelweg gaat het
om: wat is er, wat gaat goed, waar zijn we trots op en wat kan beter.
We maken samen keuzes en pakken op wat we na kunnen komen. De
leefbaarheid verschilt per buurt, de invulling van de acties dus ook.

Doet u mee?

Buurtcoördinatoren

Voelt u zich aangesproken en wilt u wat betekenen voor uw wijk?
Dan zijn de buurtcoördinatoren het aanspreekpunt voor u. Wij sparren
graag met u over wat haalbaar is, welke stappen voor uw idee of plan
gezet moeten worden, met welke buurtbewoners u dit gaat doen en
wat dit van u en eventueel andere partijen vraagt. Dus: aarzel niet en
laat wat van u horen!

GEM277 - 031115

www.hilversum.nl/buurten

Wij, de buurtcoördinatoren van de gemeente Hilversum, dagen u uit
om na te denken over wat u wilt om het verschil te maken voor uw
buurt, wijk of Hilversum. U stelt acties voor en kiest samen met andere
inwoners een aanpak die het beste bij u past. Uw wensen of ideeën voor
het verbeteren van de leefbaarheid in uw directe woonomgeving kunnen
op allerlei terreinen spelen: sociaal, gezondheid, zorg, fysiek, cultuur,
milieu, noem maar op. Neem contact met ons op!
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