Waar houdt De Bewonersgroep Slachthuisterrein zich zoal mee bezig.
We doen aan De Buurt Bestuurt (samen werken met partners is zoooo belangrijk).
We doen aan Buurt Preventie. Bijvoorbeeld in de avond wandelen door de wijk en zien wat nodig is,
welke lichten branden er niet meer en dan doorgeven aan 14010, woningcorporatie of de Buiten
Beter app. We schouwen met de gemeente. We schouwen zelf door onze wijk en geven dan alles
door wat kapot is.
Groenbeheer met grote dank aan stadsbeheer, samenwerken is van groot belang.
Vuil op straat. Mensen vriendelijk aanspreken met uitleg werkt. Met kinderen de wijk schoonmaken.
Voorlezen bijvoorbeeld belonen met een kleinigheidje, VOORWATHOORTWAT Project..
Flyers maken die van nut zijn voor de wijk. Bijvoorbeeld over Fietsen op de stoep, Eten op straat,
i.v.m. rattenoverlast, dus niet voeren etc. We maken er heel veel en doen er dan zo’n 2000 in de
brievenbussen. Onze allerlaatste was het doorgeven van het spreekuur van de wijkagenten.
We doen heel veel voor de ouderen. Wandelen met licht demente ouderen (rolstoel) door het bos.
Gaan op bezoek bij de ouderen, ook regelmatig een project waar bij we met de ouderen ergens naar
toe gaan, zoals de diergaarde. (en dan hebben we het over rolstoelouderen die niet zo gauw de deur
uit kunnen en geheel afhankelijk zijn)
We doen aan lief en leed in de wijk .
Organiseren rommelmarkten waarbij ons onderwerp staat in het stimuleren van kinderen voor sport
en spel.
We organiseren regelmatig iets voor een schone wijk. Met de DDD dagen, De Drie Dolle Dwaze
opruimdagen, de laatste was de Buiten Beter app promoten. En uiteraard 14010.
Zetten ons in voor de Van Smartlap tot Opera.
Doen Halloween optocht met kinderen en volwassen voor de ouderen in Hoppesteijn
We doen mee aan dodenherdenking.
We doen heeeeeel veeeeeel met kinderen in de wijk we zappen (zwerfafval prikken) .
Er is vast wel iets vergeten, vergaderingen over de wijk vinden we ook van belang en ga zo maar
doorrrrrrrrrrrr.

