Wijktafel Pauwenkamp 17 oktober 2019

Uitnodiging wijktafel Pauwenkamp
17 oktober 2019
Locatie: Niftarlake College (ingang voormalig Spectrum College)
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
De wijkcommissie nodigt u uit voor de wijktafel op 17 oktober 2019. Wij hopen op een grote opkomst, net
als de laatste keer. Er is een agenda, maar er is ook ruimte om vragen te stellen. Wij, en onze gasten,
zullen ons best doen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.
De volgende gasten zijn uitgenodigd om iets te vertellen en uw vragen te beantwoorden.:
 Gemeente Stichtse Vecht: de gebiedswethouder en de gebiedsregisseur
 Wijkagent van Pauwenkamp
 Medewerker van het Niftarlake en van de Kristal
 Hartreanimatie Stichtse Vecht
 De leden van de wijkcommissie
Agenda
 opening en mededelingen
 voorstelrondje en kennismaking
 in gesprek met Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht over AED’s in de wijk. Door verhuizing van
een bewoner is de AED verwijderd
Nieuws in/uit de wijk
 actuele zaken leefbaarheid Pauwenkamp
 upgrading speelplaatsen 2020
 Veiligheid rondom de Kristal en het Niftarlake College, P&R strook
 bomenplan ingang wijk en middenterrein
sluiting ongeveer 21.30 uur
Na afloop napraten onder genot van drankje

Nieuwsbrief Pauwenkamp oktober 2019
Buurtpicknick 31 augustus 2019
Zaterdag 31 augustus is er door de wijkcommissie een buurtpicknick op het veld georganiseerd. Het was prachtig
weer. De organisatie is tevreden over de opkomst! Door de kinderen werd er volop gebruik gemaakt van de
springkussens, terwijl de ouders gezellig op een kleedje, onder genot van een zelf meegebracht hapje en drankje,
konden bijpraten. Het is zeker voor herhaling vatbaar! Het was een geslaagde middag. Hieronder een kleine foto
impressie van deze 1e buurtpicknick.

Facebook
Sluit je voor actuele informatie aan op Facebook Pauwenkamp. Bijna 300 volgers!
Halloween feest
Dit feest vindt mogelijk eind oktober plaats. Het initiatief wordt aan bewoners overgelaten die dit willen
organiseren. De wijkcommissie stelt een bedrag ter beschikking.
Vuurwerk 2019/ 2020
Het lijkt nog ver weg, maar toch een klein berichtje in deze nieuwsbrief. Veel mensen
hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg
afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Particulieren mogen alleen op
Oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. Een initiatief van bewoners
uit de wijk is, om groot vuurwerk op het veld af te steken (en na afloop op te ruimen).
Misschien een voorzetje op landelijk beleid. Laten we wat meer rekening houden met
elkaar en proberen er in Pauwenkamp voor alle bewoners en hun huisdieren een leuke
afsluiting van 2019 van te maken, en een nog mooier begin van 2020! Veel plezier alvast!

