
Veendam Noordwest op z’n best is een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente Veendam, Acantus, Compaen en Commissie  Huurzaken. 
Het doel is om samen met bewoners te zorgen voor een buurt waar 
het nu én in de toekomst prettig en met plezier wonen is.
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Praat mee over verbeteringen    
voor de buurt tijdens de

2 november 2021 • 19.30 uur • Basisschool de Kern

De enquête
In 2020 heeft u een enquête ingevuld over de toekomst 
van Noordwest. Daar zijn veel verbeterpunten voor 
de buurt uit gekomen. En wij hebben daar een kaart 
van  gemaakt. Er staan verbeterpunten op voor tuinen, 
achterpaden,straten,fiets-enwandelpaden,speeltuintjes,
groene ruimten / parken en parkeerplekken. Deze kaart 
willen we graag aan u presenteren.
 



Dromen en Doen
Aan de hand van de kaart willen we u vragen te dromen over hoe de 
buurt er in de toekomst uit kan zien.
• Hoe maken we het leuker voor kinderen om te spelen?
• Hoemakenwehetveiligeromtefietsenentewandelen?
• Hoekrijgenweleukewandel-offietsroutesvoorhetrondjemetde

hond?
• Hoe ontstaan veilige routes voor de kinderen om naar school te 
wandelenoffietsen?

• Waar kunnen leuke plekjes ontstaan voor ontmoeting of een bakje 
koffiedrinkenmetuwburen?

• Heeft u behoefte aan plekjes waar u kunt sporten?
 
Wat willen we bereiken?
Samen met u willen we dromen over de toekomst én concrete ideeën 
bedenken waar we direct mee aan de slag kunnen.
 
Komt u ook?
• Stuureene-mailaanm.vandenberg@compaenveendam.nlóf
• Vul het onderstaande formulier in. Scheur het af en doe het in de 

brievenbus bij de buurthuiskamer (Vredenrustlaan 78)
 
Graag tot ziens op dinsdag 2 november 2021!

Naam  ...........................................................................................................................................

E-mailadres ...............................................................................................................................

Ik kom met ....................................  personen

Invulformulier
✁

Bewonersavond
Dinsdag 2 november 2021 • 19.30 uur • Basisschool de Kern


