GRACHTEN 9+
Bent u het met ons eens?
Meldt je dan nu aan bij Grachten9+ en help zo mee de buurt
te verbeteren!!!
Gebruik de QR code of ga naar www.grachtennegenplus.nl
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen:
meedenken in de werkgroepen die opgestart gaan worden, een
donatie doen, ons voeden met informatie of door het melden
van misstanden.

GRACHTEN 9+

DENK MEE, LEEF MEE, DOE MEE.
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Ben je het hiermee eens?
Meld je dan nu aan bij Grachten9+ en help zo mee
om de buurt te verbeteren!
Gebruik de QR code of ga naar
www.grachtennegenplus.nl
Je kan bijvoorbeeld meedoen door mee te denken in
werkgroepen, of door informatie over misstanden en
buurtervaringen te delen.
DENK MEE, LEEF MEE, DOE MEE.

Buurtbewoners
weer op de
eerste plaats!

Als we willen dat de gemeente onze zorgen serieus
neemt, moeten we met veel zijn!
En om dat te bereiken hebben we je hulp nodig!
Bewonersgroep Grachten9+ wil zich sterk maken voor de
leefbaarheid in De Negen Straatjes-buurt en omgeving.
Onze buurt verloedert. Straten zijn vies, de openbare
ruimte vercommercialiseert, het winkelaanbod is steeds
meer gericht op ‘snelle horeca’. En dat terwijl de buurt
onderdeel is van Cultureel Werelderfgoed.
Door de gemeente worden plannen bedacht en
uitgevoerd zonder bewoners daarbij te betrekken. Zoals
bij het uitrollen van het ‘Shared Space–concept’ en het
debacle rond de ‘fietsdrempels’ (zie onze website).
Grachten 9+ wil een spreekbuis zijn voor bewoners, zodat
die gehoord worden. Want het is niet alleen aan
deskundigen, ondernemers en politici, maar juist aan de
bewoners om te bedenken wat de beste oplossingen zijn
voor de huidige problemen.
Die kennen hun buurt immers als geen ander!
info@grachtennegenplus.nl

