Samen voor een
schone en prettige buurt
Veel inwoners van Dordrecht willen zich
hiervoor inzetten. De gemeente helpt graag!
Met gereedschap, materialen, planten etc.

Ideeën voor een betere buurt?
Samen kunnen we

zwerfvuil voorkomen
Bewoners
kunnen een afvalbak adopteren,
en deze regelmatig legen

De gemeente
zorgt dan voor de plaatsing
van de afvalbak

&

Samen kunnen we

het netjes houden
Bewoners
kunnen zwerfvuil in de
straat of buurt verzamelen

&

De gemeente
zorgt dan voor afvalgrijpers,
vuilniszakken en ander materiaal

Samen kunnen we zorgen voor

een prettige leefomgeving
Bewoners
kunnen een stuk openbaar groen
zelf ontwerpen en onderhouden

&

Aan de slag? Ander idee?
Overleg zelf met buren die willen meedenken
en meedoen. Deel je idee met de gemeente,
dan kijken we samen wat er mogelijk is.

De gemeente
zorgt dan voor het
aanleveren van de planten

Neem contact op met je
gebiedsbeheerder via de website:
dordrecht.nl/samenvooreenprettigebuurt
of bel de Wijklijn (tel 14 078)

Zo maken we ook jouw buurt mooier,
schoner, veiliger en gezelliger.

Als bewoner ken je je wijk het best en weet
je wat belangrijk is in jouw buurt. Samen
met buurtgenoten kun je je inzetten voor
een schone en prettige buurt. De gemeente
ondersteunt bewoners die iets voor hun buurt
willen doen waar mogelijk met gereedschap,
materialen, mooier groen etc.
Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn
het adopteren van een afvalbak, het onderhouden
van een geveltuintje of een bestaand stukje groen.
In overleg zijn er een hoop mogelijkheden te
bedenken. Belangrijk is dat je zelf met je buren
overlegt en dat je bereid bent om (samen met
andere bewoners uit je buurt) een bijdrage te
leveren in de vorm van meedoen en meedenken
en dat het idee de buurt mooier, veiliger, schoner
of gezelliger maakt.
Wil je één van bovenstaande voorbeelden in de
praktijk brengen of heb je zelf een ander leuk idee?
Neem dan contact met ons op.
Kijk op de website voor meer informatie
en het contactformulier:
dordrecht.nl/samenvooreenprettigebuurt
of bel de Wijklijn: telefoonnummer 14 078.
Je wordt in contact gebracht met één van de
gebiedsbeheerders.
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