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Uitnodiging startbijeenkomst buurtagenda 
Parkwijk-Zuid 7 maart 2023 
 

 

Graag nodigen wij u uit voor een brede startbijeenkomst van de buurtagenda Parkwijk-Zuid op  

dinsdag 7 maart 2023 19:00 tot 20:30 uur bij buurtcentrum Bij de Buren. 

 

 

Buurtagenda Parkwijk-Zuid 

In Utrecht zijn 6 buurten aangewezen waar een 

aanpak nodig is om de situatie en kansen van 

bewoners te verbeteren. Parkwijk-Zuid is er hier een 

van. Samen met bewoners, ondernemers en 

organisaties uit de wijk maken we een buurtagenda. 

Met de buurtagenda maken we samen keuzes over 

waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dat doen 

we met duidelijke acties. Iedereen die wil meedoen, 

kan meedoen. We kijken samen wat er op dit moment 

nodig en haalbaar is. We maken de buurtagenda met 

elkaar. 

 

 
 

Doel van de avond 

We starten de avond met een lekker bakje soep voor 

alle aanwezigen. We gaan daarna met bewoners en 

professionals uit de buurt in gesprek. Welke 

onderwerpen zijn op dit moment het meest belangrijk 

voor Parkwijk-Zuid? Denk hierbij aan onderwerpen 

zoals veiligheid, sfeer in de buurt, verkeer & parkeren, 

afval op straat, plekken voor jongeren, verborgen 

armoede & sociale problemen. Op elk van deze 

thema's is er gelegenheid om met professionals erover 

in gesprek te gaan. 

 

 

 

 

Startbijeenkomst & aanmelden 

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 

maart 2023 van 19:00 tot 20:30 uur bij buurtcentrum 

Bij de Buren (Oosterparklaan 76). Wilt u hierbij zijn? 

Meld u dan aan via een mail aan Miranda, 

leidscherijn@utrecht.nl. U kunt ook aanmelden door te 

bellen naar het Wijkbureau Leidsche Rijn via 14 030.  

 

Information in English 

If you would like to know more about 'buurtagenda' 

(neighbourhood agenda) in English, please contact 

leidscherijn@utrecht.nl or call 14 030 and ask for 

Jochem Sellies. 

 

Meer informatie? 

Op www.utrecht.nl/buurtagendaparkwijkzuid vindt u 

meer informatie over de buurtagenda Parkwijk-Zuid.  

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met 

Miranda Houdijk van Wijkbureau Leidsche Rijn, via 

leidscherijn@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, 

via leidscherijn@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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