S amen staan voor

een veilige en prettige Wijk

Wij zijn er voor jou!

WAT IS EEN WIJKPLATFORM?
In de gemeente Scherpenzeel zijn twee
wijkplatforms actief: Oost en West. Een
wijkplatform bestaat uit wijkbewoners
en vertegenwoordigers van de gemeente, politie en boa’s. De leden van een
wijkplatform spreken met elkaar over
onder andere veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving. Deze leden zijn de oren
en de ogen van de wijk!
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BRENG HET ONDER
DE AANDACHT

Wilt u iets onder de aandacht van het
wijkplatform brengen?
• Scherpenzeel-Oost:
wijkplatform-oost@scherpenzeel.nl
en 06-51428770 (voorzitter
J.C.A. den Boer-Ritmeester)
• Scherpenzeel-West:
wijkplatform-west@scherpenzeel.nl
033-2771456
(voorzitter a.i. P. op ’t Hof)

Meer informatie over de
twee wijkplatforms:
www.scherpenzeel.nl/wijkplatforms
facebook.com/wijkplatformscherpenzeel

Word lid van het
Wijkplatform
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4 of 5 vergaderingen per jaar
bijwonen
Een wijkschouw om het jaar:
op de fiets door de wijk
Info vanuit buurtbewoners
doorgeven tijdens
vergaderingen

VERGADEREN

Een wijkplatform vergadert vier of vijf
keer per jaar keer per jaar. Het eerste
half uur van de vergadering is openbaar, iedereen is welkom. Aanmelden
mag wel, maar hoeft niet. Tijdens de
vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde die bij het
wijkplatform zijn aangedragen. Alle
onderwerpen worden op een lijst
geplaatst; de lijst komt iedere vergadering van het wijkplatform aan de
orde. Zo wordt de voortgang van de
onderwerpen gewaarborgd.

FIETSRONDE DOOR
DE BUURT

De Scherpenzeelse wijkplatforms houden elk om het jaar een wijkschouw.
De leden gaan dan op de fiets een
ronde maken door de buurt. De dag
en de route worden vooraf aangekondigd, waardoor wijkbewoners de kans
krijgen om aan het wijkplatform te
vertellen over hun klacht. Deze wordt
teruggekoppeld aan de gemeente, die
op korte termijn reageert.

Gemeente Scherpenzeel
www.scherpenzeel.nl/wijkplatforms

