NIEUWSBRIEF
SLACHTHUISBUURT
NOVEMBER 2021
Nieuwe voorzitter wijkraad
Tijdens de openbare vergadering van oktober heeft
Gusta Waage aangegeven haar functie als voorzitter
van de wijkraad Slachthuisbuurt neer te leggen. Haar
functie wordt overgenomen door Wessel Meekel.
Hieronder stelt hij zich kort voor.
“Mijn naam is Wessel Meekel. Ik ben 33 jaar, trotse
Haarlemmer, en woon sinds begin dit jaar in de
Slachthuisbuurt. Samen met mijn vrouw Mayke, onze zoon
Ties en volgend jaar onze kersverse dochter wonen wij hier
met veel plezier. Ik werk als strategisch beleidsadviseur bij
het UWV en hoop de komende jaren mijn steentje bij te
kunnen dragen aan onze mooie wijk!“
Wil je ook iets betekenen voor de buurt en onderdeel
uitmaken van onze wijkraad? Meld je dan aan via
wijkraadslachthuisbuurt2019@hotmail.com

Evenementen 2021

Plannen voor de buurt

Digitale informatiebijeenkomst
project Schipholweg 1

Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan een nieuwe website, zodat we de
buurt beter op de hoogte kunnen houden
van activiteiten, projecten en andere
ontwikkelingen in de wijk.

8 nov 2021 | 19:00 - 20:30 uur | via Zoom
Aanmelden via QR-code of link

Informatieavond Schipholweg 1

9 nov 2021 | 17:00 - 20:00 uur 		
Hal Bruynzeelgebouw - Schipholweg 1, Haarlem
Aanmelden via QR-code of link

Sint Maarten optocht

www.bit.ly/
schipholweg1

11 nov 2021 | 17:00 uur verzamelen 		
Start: Rebup, Hofmeyerstraat 12 Einde: De Hamelink
Lampion mee, liedjes zingen en chocolademelk drinken

Openbare wijkraadvergadering

8 dec 2021 | 19:30 tot 21:00 uur | De Hamelink
Inloop vanaf 19:15 uur

Kerstboom onthulling

11 dec 2021 | 15:30 tot 17:30 uur 		
Bij de kerstboom in het Reinaldapark
Met muziek, warme chocolademelk én glühwein!

Er staan allerlei evenementen op de
planning de komende tijd. Tijdens de
openbare wijkraadvergadering op 8
december gaan we graag met je in gesprek
over de thema’s waar we ons als Wijkraad
in 2022 hard voor willen maken. De thema’s
zijn op de achterkant van deze flyer alvast
weergegeven. Het is een eerste opzet, dus
jouw ideeën hierover zijn erg welkom. Deel
ze met ons per e-mail of laat het weten
tijdens de vergadering!
De supermarktmanager van de nieuwe
Albert Heijn Vos aan de Schipholweg komt
ook langs om zich voor te stellen en vragen
te beantwoorden tijdens de vergadering.

Een groenere wijk

Informeren buurtbewoners

Aandacht voor vergroening
bij nieuwe projecten

Nieuwe website, wijkkrant
& nieuwsbrieven

Inzetten op vergroening in
de openbare ruimte

Maandelijkse openbare
wijkraadvergaderingen

In kaart brengen van
‘groene gemeentesubsidies’

Aanspreekpunt richting
gemeente voor bewoners

Samen de wijk mooier maken
Buurtbewoners activeren
om bij te dragen aan de wijk
Bewoners uit de gehele
buurt met elkaar verbinden
Uitbreiden wijkraad: samen
bereiken we meer!

Lopende projecten

Sociale initiatieven stimuleren

Informatiesessies van de
projecten bezoeken

Activiteiten organiseren
voor buurtbewoners

De buurt informeren over
de voortgang van projecten

Stichtingen in de buurt
zichtbaar maken

Inspraak organiseren voor
bewoners bij projecten

Subsidies van de gemeente
inzichtelijk maken

