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Vivare en Nieuwland
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Vivare staat voor prettig wonen in een aangename woonomgeving. Daarom
investeren we in de leefbaarheid in de buurt Nieuwland. In 2012 hebben we twee
acties gehouden. Kinderen hebben schilderijen gemaakt voor in de portiek van
hun flat. Die middag is afgesloten met een frietje voor het open podium. Er is ook
een brandweeroefening gehouden. En in december hebben we kerstbomen met
verlichting voor elke flat geplaatst.
Net als in 2012 heeft Vivare ook nu weer de
kerstsfeer in de wijk gebracht. Voor elke flat
is een kerstboom gezet, met lichtjes. Op
donderdag 12 december konden de bewoners
van iedere flat hun eigen kerstboom
versieren. Natuurlijk werd ook deze activiteit
afgerond met een warm drankje en hapje.
Vivare vindt de activiteiten van hetbewoners
Buurtcomité
belangrijk
en “eigen”
die
van heel
iedere
flat zelf de
ondersteunen we dan ook graag. Zo
lenen
we bijvoorbeeld onze partytent uit voor
boom
versieren.
de buurtbarbecue.
Het hele jaar door is er aandacht voor de leefbaarheid. De VivareBuurtbeheerder
Philip Crum is minstens 3 dagen in de week in de wijk. Hij heeft aandacht voor de
portieken, de fietsen, het zwerfvuil of oud papier. Hij spreekt de mensen daarop
aan, maar is ook de man die snel een helpende hand kan uitsteken bij onze
huurders. Ook in 2014 is de buurtbeheerder er voor deze praktische zaken.

Vrij Gezellig Onafhankelijk

www.buurtnieuwland.nl

Een gelukkig en gezond
2014

Wenst het Buurtcomité u, uw buren
en alle buurtbewoners.
Wij hopen dat ook in 2014 Nieuwland voor alle buurtbewoners een fijne plek is
om te wonen. Een buurt waar bewoners elkaar kennen en ontmoeten, waar
burenhulp is als het nodig is. Een buurt waarvoor bewoners zich verantwoordelijk
voelen. Een buurt die schoon, heel en veilig is voor kinderen om te spelen.
Het Buurtcomité wil daar graag aan meehelpen. Maar we kunnen dat natuurlijk
niet zonder uw hulp.
Wilt u meehelpen met het voorbereiden of organiseren van buurtacties?
Wat wenst u voor Nieuwland in 2014. Ideeén of suggesties waar nieuwland beter
en mooier van wordt? Laat het ons weten.
Dat kan op de www.buurtnieuwland.nl of bel naar 026 -334.14.08

De drempel onderaan in de Margrietstraat kan weg!
De gemeente is bereid de drempel eind januari
weg te halen Voor de veiligheid van de kinderen
zijn 3 jaar geleden een paar maatregelen
genomen. De doorsteek heeft steile
snelheidsremmende oprittegels gekregen en er is
een extra hek langs de doorsteek geplaatst.
De drempel is er toen als een extra tijdelijke oplossing nog eens bij gelegd.
Maar de drempel levert veel overlast en is overbodig. Veel klachten over deze
hoge drempel. Er staan ook vaak auto’s voor geparkeerd waardoor fietsers over
die hoge drempel moeten. Wilt u deze drempel wel behouden? Meldt dat
dan vóór 15 januari bij het buurtcomité, 026 -334.14.08 of 06-133.92.175

Uitnodiging Toast op 2014
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
van 15.00 u - 17.00 u
bij het speeltuintje plein Nieuwland
Om 15.00 u beginnen wij met het opruimen van afgeschoten vuurwerk in de
buurt. Helpt u ons mee? Kom dan om 15.00 u naar het speeltuintje.
Kunt u niet meehelpen?
Vanaf 16.00 u is er voor iedereen warme chocomelk, glühwein met een hapje.
Buurtcomité
Mirjam Buist, Bernadette Ezendam, Ton Bloemzaad, Caroline Schimmel,
Pien Gaijmans en Louis ter Huurne
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Dit vindt niemand fijn!

nieuwland

w.alexanderweg

voetpad > jhr.n.weg

trottoir margrietstr.

Hallo hondenbezitters, hoe kan dit nou?
Hier klagen zoveel buurtbewoners over. Waarom moet die hondenpoep op trottoirs
liggen, in de speeltuintjes en in het gras waar kinderen spelen?
Er zijn in de buurt zoveel prullenbakken met die zakjes om het op te ruimen.

Nieuwland Actief
2013

We willen niet alle hondenbezitters op één hoop gooien! Maar laat iedereen
zijn stinkende best doen, even doorlopen naar een plek waar niemand er last
van heeft, of beter nog, gewoon opruimen!
Kunnen we de primeur in de gemeente hebben?

Nieuwland 2014
Vrij van hondenpoep

Nieuwland Schoon

