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Meedoen in Kruiskamp
Meedoen in Kruiskamp is een actie waarbij bewoners meer 
betrokken raken bij hun leefomgeving en daadwerkelijk 
aan de slag gaan met zaken die bewoners aandragen en 
die u belangrijk vindt. Meedoen doe je met elkaar !

De tweede bewonersavond donderdag 2 april 2009
Op de bewonersavond zijn 12 bewoners met elkaar in gesprek gegaan over het groen, 
onderhoud en de verlichting op het pad tussen Cabral- en Cabotstraat. Aan de verlichting
wordt gewerkt door Alliantie en voor het groen , onderhoud en de gezelligheid wordt er
op 9 mei een Ontdekkingsreis door de buurt georganiseerd. Een tweetal bewoners gaan
onderzoeken wat  mogelijkheden zijn voor “blauwe zone”parkeren in de buurt.

Ontdekkingsreis op 9 mei in de buurt
Op deze zaterdag gaan we op reis door de buurt, wat valt er allemaal niet te
ontdekken ! Neem je kompas mee en ga van noord tot zuid. Mooie goten,
gekke takken en stukjes land waar van alles bloeit. We gaan de buurt
snoeien, schoonmaken en nog gezelliger maken met bloembakken en
vrolijke planten. Het mobiel terras komt langs en als afsluiting wordt
er een “High Tea” bij de vijver georganiseerd.

Er zijn al een aantal bewoners die het feest gaan organiseren, maar
we zijn nog op zoek naar bewoners die mee willen helpen bij het 
organiseren van het feest, bewoners die mee willen helpen uitvoeren.
Wij rekenen 9 mei op uw aanwezigheid !! 

Graag opgeven of aanmelden bij Edwin de Wit, bewoner uit Cabralstraat
en mede-initiatiefnemer van 9 mei. epdewit@hotmail.com of even bellen naar
de Roef: 4755664

Ik ga mee ontdekken op 9 mei:
Geef mij op voor 9 mei en doe mee aan de High Tea en kom met ......................... perso(o)n(en).

Ik maak een ....................................................................................................................... voor de High tea

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

Adres...........................................................................................................................................................................................

Ik geef mij op voor de voorbereidingsgroep 9 mei:

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

Adres...........................................................................................................................................................................................

Email ............................................................................................................................................................................................

Graag het strookje inleveren bij wijkcentrum de Roef 
of doormailen naar Edwin de Wit, epdewit@hotmail.com

N

Z

OW



TELEFOONTIPS

Wijkmeldpunt Kruiskamp/koppel
Tel: 4700189
Voor vragen, ideeën en klachten over uw wijk kunt u terecht bij het wijkmeldpunt 
in Neptunusplein 66k. Naam meldpuntbeheerder: C van Binnendijk

Wijkopzichter
Gert van de Ploeg
Tel. spreekuur: maandag 12.00 – 13.30 uur 
Bezoekadres: Hellestraat 24 , Telefoon: (033) 469 48 69 (via Meldpunt Woonomgeving) 
De wijkopzichter houdt toezicht op het dagelijks onderhoud aan de wijk. 
Als u iets wilt doorgeven over het onderhoud (groen, straten en wegen, 
riolering enzovoort), kan dat bij de wijkopzichter. U kunt ook bellen met 
het Meldpunt Woonomgeving, of iets melden via de website www.amersfoort.nl.

ROVA
Milieubrengstation
Nijverheidsweg-Noord 35, 3812 PK Amersfoort, Telefoon (033) 422 85 00
Ophalen grof huisvuil kan via het Kringloopcentrum Amersfoort (0800) 574 64 54

Politie
Spoed: Tel: 112
Bij overige klachten, vragen en/of meldingen: Tel: 0900-8844 via het politiebureau 
kunt u de wijkagent bereiken, vragen naar afdeling wijksecretariaat. 
De wijkagenten voor kruiskamp zijn: Jeanette Smit en Bert van Barneveld.

de Alliantie Eemvallei
Heiligenbergerweg 60, Telefoon: 476 53 11
Buurtbeheerder: Aart van der Vlied en Johan van der Kuilen telefoon 470 02 28
Rayon Midden, telefoon 476 53 52

Portaal Amersfoort
Hooglandseweg Noord 151, Telefoon 0318 89 89 89 / 0800 767 82 25
Buurtbeheerder Portaal: Herman Gerritsen
Adviseur Leefomgeving: Monique Bos

Stichting Welzijn Amersfoort
Wijkcentrum de Roef 475 56 64

Opbouwwerker Marieke Bosvelt 475 56 64
Voor ondersteuning bij het verbeteren van de leefbaarheid in uw buurt.


