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januari 2018

Aan de bewoners van Faustdreef, Rubicondreef en Fideliodreef
In december heeft u kunnen zien en lezen dat de gemeente en politie, in samenwerking met diverse andere
partijen, een inval hebben gedaan in de ondergrondse parkeergarage die tussen uw woningen ligt.
Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat de aanleiding was voor deze actie en ook wat nu de stand van
zaken is. Ook kan het zijn dat u andere vragen heeft aan politie en gemeente over de veiligheid in uw buurt of
ideeën om de situatie te verbeteren. Vandaar dat u hierbij bent uitgenodigd voor een avond waar over deze
zaken gesproken kan worden.
Er zijn een aantal bewoners die zich graag willen inzetten voor de woonomgeving en zij zijn op deze avond op
zoek naar goede ideeën en versterking van meer mensen die gezamenlijk iets willen ondernemen om de
woonomgeving leuker en aantrekkelijker te maken. Heeft u zelf ook ideeën over wat er beter of anders kan in de
buurt? Tijdens deze avond kunt u het met elkaar bespreken.
Wat:

Informatie en gesprek met gemeente, politie en bewoners

Wanneer:

Dinsdag 6 februari; inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur

Waar:

Buurtcentrum de Jager, Teun de Jagerdreef 1

Agenda:
1.

19.30 uur- 20.00 uur
Informatie over de inval bij de garageboxen, de aanleiding en de stand van zaken

2.

20.00 uur- 20.15 uur
Pauze en opsplitsen in groepjes

3.

20.15 uur- 20.45 uur
Onderwerp 1: In groepjes in gesprek over vragen die u heeft aan gemeente, politie, sociaal makelaars,
verhuurder, eigenaar van de garage enz.
Onderwerp 2: In groepjes praten over de mogelijkheden die u ziet om de eigen galerij, de flat en/of de
buurt leuker en veiliger te maken en wat u daar zelf aan kunt en wilt doen

4.

20.45 uur – 21.00 Kort vertellen wat in de groepjes is besproken en afspraken maken over het vervolg!

Wanneer u van plan bent om te komen wilt u dat dan melden via veiligheid@overvecht.nl
Bij onderwerp: Faustdreef 2 personen (of 1 of 3 net met hoeveel u komt) dan weten we op hoeveel
mensen we kunnen rekenen!

Verspreidingsgebied: Faustdreef, Rubicondreef, Fideliodreef
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