
Voor de bijeenkomsten
willen we een oefensessie
organiseren, zodat iedereen
Zoom kan uitproberen.
Geef tijdens deze sessie
aan of Zoom wel of niet
werkt. Lukt het niet? Dan
helpen we je met inloggen.

Oefensessie

Veel bewoners hebben last
van hondenpoep en afval.
Hoe kunnen we samen
zorgen dat we deze
overlast verminderen.

Overlast afval
& hondenpoep

De gemeente werkt op dit
moment aan een aantal
ideeën om het parkeren en
en de verkeersveiligheid te
verbeteren. Deze ideeën
willen we graag samen
bespreken.

Verkeer & Parkeren

Er zijn veel wensen voor
groen en spelen opgehaald.
Samen gaan we kijken hoe
we deze wensen het beste
een plek kunnen geven.

Groen & Spelen

Tijdens deze bijeenkomst
willen we samen nadenken
over energiegebruik en het
omgaan met een ander
klimaat. We denken dan
aan een groene tuin,
voorkomen van water-
overlast, zonnepanelen etc.

Energie, klimaat
& duurzaamheid

Prettig en veilig wonen is
belangrijk. Wat vind jij dat
er nog beter kan in jouw
buurt? Denk aan meer
sociale contacten, veilig-
heid, een buurtvereniging.

Wat zou de wijk
vooruit helpen?

Waar willen we over nadenken?

!
Je kunt je met één persoon per huishouden aanmelden. Dat betekent dat je
maar één link voor de Zoom vergadering krijgt per adres. Als er teveel
aanmeldingen zijn voor een bepaalde bijeenkomsten dan maken we een
selectie. Dan proberen we om zoveel mogelijk mensen uit verschillende
straten aan te laten sluiten.

Oefensessie Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Sessie 5

Thema
Zoom
oefensessie

Groen &
Spelen

Verkeer &
Parkeren

Overlast afval
& Hondenpoep

Energie, klimaat
& duurzaamheid

Wat zou de
wijk vooruit
helpen?

Datum ... ... ... ... ... ...

Tijd 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00

Wat staat er op de planning?

Vragen? Voor vragen kun je contact opnemen met Nancy Sins per mail
nanyc.sins@tilburg.nl of je kunt haar tijdens kantooruren bellen
via het telefoonnummer 013-5428761.

mailto:nancy.sins@tilburg.nl

