
DENK MEE MET HET 
 INZETTEN VAN EEN 
 BAKFIETS IN DE BUURT

PETITIE: EEN VEILIGE
OVERSTEEK VOOR
FIETSERS HOOFDLAAN

IN DE BUURT
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Vanaf 2022 zijn we een nieuwe koers ingeslagen. De naam is

aangepast naar Buren Netwerk Putten en onderverdeeld in drie

splinternieuwe pijlers! In welke herken jij je het meest?

1) Burendienst

Je wilt wel iets betekenen voor de mensen in de buurt.

Bijvoorbeeld als een gezellige buur door het maken van een

praatje met iemand die eenzaam is. Of als handige buur voor als

er ergens een klein klusje gedaan moet worden. Of als rijdende

buur wanneer iemand even geen vervoer heeft naar het

ziekenhuis. Of als die boodschappen buur, die gerust een paar

extra dingentjes mee kan nemen uit de supermarkt voor iemand. 

2) Bureninitiatief

Je hebt bijvoorbeeld een mooi idee om iets te doen tegen

eenzaamheid of de weggooimaatschappij. Denk aan het starten

van een koffieochtend zoals door Gerrie (Haentjesstraat) of het 

 opzetten van een kettingkledingruil zoals door Hanneke

(Buizerdstraat). Deel je ideeën, we denken graag mee!

3) Buurtevenement

Een evenement organiseren, dat is waar jouw hart sneller van

gaat kloppen. Helemaal als het mensen onderling met elkaar in

verbinding brengt. Denk aan bijvoorbeeld de Sponsorloop die vorig

jaar door bewoners van de Spechtstraat werd georganiseerd voor

het goede doel: KWF.

NIEUWE KOERS VOOR
BUREN NETWERK
PUTTEN

GRATIS E-BOOK OVER
BEWONERSINITIATIEVEN
EN VOEDSELBOSSEN
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Nieuwe koers!



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

PETITIE

Gratis E-BOOK!

Laat je inspireren over mooie

voorbeelden in Nederland die te

maken hebben met eetbaar groen

in de openbare ruimte. Met onder

andere een buurtmoestuin (zie

foto) of wat te denken van het

voedselbos in Almere. 

Klik op onderstaande link:

https://bit.ly/3oecoOS 

31  JANUAR I  2 022 NUMMER  1

Actief Putten (voorheen Jong Putten)

heeft een oude bakfiets waar wij dit

jaar ook gebruik van mogen maken.  

 Er zijn schitterende initiatieven in het

land op welke manier de bakfiets

wordt ingezet in de wijk om contact te

leggen met buurtbewoners en

eenzaamheid tegen te gaan, zoals hier

in Amersfoort. (zie foto)

Wie lijkt het leuk om verder mee te

denken hoe we deze bakfiets

kunnen gaan inzetten vanuit het

Buren Netwerk?

BUURTBAKKIE!

Van Scholengemeenschap Groevenbeek Putten kregen we de vraag of de we petitie

rondom de veilige oversteek voor fietsers op de kruising  N798 en de Hoofdlaan

onder de aandacht brengen. Er zijn inmiddels al bijna 1300 mensen die de petitie

hebben ondertekend.  Klik op de link voor meer informatie: https://bit.ly/3APVgnB


