
Organisatoren bijeenkomst Buurtverbeterplan110-Morgen 

 

Beste organisatoren, 

 

Hartelijk dank voor uw uitnodiging om deel te nemen aan de Buurtverbeterplan 110-

Morgen bijeenkomst d.d. 11 november 2021. Een prima initiatief welke wij van harte 

ondersteunen. 

Wij zijn recent komen wonen in wijk 110-morgen.  

 

Helaas kunnen wij niet fysiek deelnemen aan deze bijeenkomst maar willen graag langs 

digitale weg reageren op uw uitnodiging. Welke dromen en ideeën hebben wij voor 

onze buurt? 

Wij hopen op een buurt waar de mensen solidair zijn met elkaar, spontaan, vreedzaam, 

behulpzaam en tolerant met elkaar omgaan, kortom prettig samenwonen.  

Onze eerste indruk is dat de mensen in 110 Morgen vriendelijk en spontaan zijn en ook 

dezelfde doelen en visie als hiervoor omschreven nastreven. 

De basis kijkt dus goed en waarschijnlijk ook de bereidheid om zich hiervoor in te zetten 

en leefklimaat op een hoger niveau te brengen. 

Er is altijd ruimte voor verbetering. 

 

Wat kan beter? 

• Schoonhouden van de buurt/wijk. Geen zwerfvuil, tijdig opruimen van 

vuilnisbakken/containers, bladeren van bomen, onderhoud openbare pleinen en 

uiteraard ook private tuinen. 

• Meer aandacht voor fysieke infrastructuur (aanpak verzakkingen, ongelijk wegdek 

vanwege gevaar van struikelen en vallen, met name slecht ter been zijnde personen 

alsook oudere mensen. 

• Bevorderen onderling contact tussen bewoners. 

• Fietsen/scooter stalling 

• De door u gememoreerde voorbeelden zoals  

 

Concrete suggesties (wellicht bestaan ze al maar bij ons niet bekend): 

• Beschikbaar stellen van schoonmaakequipment door gemeente (o.a. blader (stof) 

zuiger, harken, afvalzakken) welke op een centrale plaats opgeslagen kunnen 

worden en door bewoners kunnen worden gebruikt om openbare infrastructuur 

(pleinen, straten, trottoirs etc.) schoon te maken. 

• Een mobiele huismeester die klusjes kan klaren ( uiteraard tegen een vergoeding)  

• Opzetten buurt app om elkaar op de hoogte te houden en safety en security te 

ondersteunen. Idem t.a.v. buurtpreventie opzet. 

Frequente informatiebijeenkomsten met wijkagent inclusief spreekuren 

• Op het hart drukken aannemers om infrastructuur zo egaal mogelijk op te leveren en 

openbreken van straten etc. Wellicht aanstellen/benoemen van wijk inspecteur om 



verzakkingen, kapotte infrastructuur, milieuvervuiling etc. te rapporteren en toezien 

dat werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

• Stimuleren activiteitencommissies van flats, straat en onderhouden contact met 

deze entiteiten. Ook stimuleren ontmoetingen activiteitencommissies (onderling). In 

verband met de Covid pandemie zal dit nu wellicht niet mogelijk zijn of zal digitaal 

moeten gebeuren. 

• Is het fietsen/scooterparkeer vraagstuk onoplosbaar of is er sprake van 

ongedisciplineerdheid, onvoldoende handhaving?  

 

Dit zijn enkele van onze gedachten. Wij hopen dat uw initiatief veel bruikbaars oplevert 

om het leefklimaat van de wijk 110-morgen te verbeteren. Succes met de sessies op 11 

november 2021.  Zien uit naar het vervolg alsmede uw reacties. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bewoners 110Morgen 

 

 


