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Burendag op 26 september 2020 gaat door! 
Een grootschalige burendag zoals vorig jaar waar 170 wijkbewoners van een grootse middag, 
avond en driegangendiner hebben genoten is dit jaar niet haalbaar. Als wijkvereniging willen 
wij samen met u als wijkbewoners toch iets gaan doen. 
Met het oog op de veiligheid heeft het wijkbestuur er voor gekozen om een buitenactiviteit te 
organiseren in de vorm van een puzzel/speurtocht door de wijk waarbij u uw wijk en de 
bewoners beter leert kennen. 
De speurtocht zal zowel voor volwassenen maar ook voor kinderen geschikt zijn. U kunt de 
speurtocht individueel, met twee personen of met uw gezin lopen. Natuurlijk kunt u ook met 
andere wijkbewoners deze tocht lopen maar vergeet daarbij dan niet de 1,5 meter afstand. 
 
Wanneer: zaterdag 26 september tussen 13:00 en 17:00 uur. 
Waar: in de wijk Koudenhoven. 
Opgave: voor 19 september via info@koudenhoven.com of via een van de 

bestuursleden. 
 Graag vernemen wij met hoeveel personen u deel gaat nemen en de 

verdeling tussen volwassen en kinderen. 
Kosten: geen. 
 
In de week van 19 september zullen de deelnemers nadere informatie krijgen over de route, 
de vragen en opdrachten en het verdere verloop van deze middag. 
Natuurlijk zal er na afloop beoordeeld gaan worden wie de meeste vragen en opdrachten juist 
heeft beantwoord en zullen er meerdere prijzen voor zowel volwassenen als kinderen 
beschikbaar zijn. Deze prijzen zullen we op een verantwoorde maar ludieke wijze uitreiken. 
 

BURENDAG 2020 DOET U MEE? GEEF U DAN OP! 
 

ZorgSamenBuurt (ZSB) en Bridge 
Het organisatieteam van de ZSB heeft helaas moeten besluiten om de 
koffieochtenden dit jaar nog niet door te laten gaan. De gezondheid van 
alle wijkbewoners en vooral van deze kwetsbare groep staat bij ons 
voorop. Zodra er mogelijkheden zijn, gaan wij weer van start. 
 

 
Ook voor de Bridge activiteiten in de wijk, en met name voor de viertallencompetitie, heeft de 
organisatie besloten nog niet van start te gaan. 
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De wijk zijn wij samen, 30 kilometer en hondenuitwerpselen 
Twee van de aandachtspunten zijn de snelheid in de wijk en de overlast 
van uitwerpselen van honden. De wijk is een 30 kilometer zone zoals 
ook bij het begin van de wijk expliciet is aangegeven. Regelmatig 
constateren wij dat bezorgdiensten, maar helaas ook wijkbewoners zelf, 
aanmerkelijk harder dan 30 kilometer per uur rijden. 
Daarnaast constateren wij regelmatig hondenuitwerpselen op de 
stoepen en dat honden niet aangelijnd zijn. 
Laten wij als wijkbewoners vooral zelf het goede voorbeeld geven, niet 
alleen voor een prettige woonomgeving maar ook voor de veiligheid van 
de bewoners en in het bijzonder die van de kinderen en ouderen. 

 

Meldingen incidenten 
Regelmatig wordt er via de Buurtpreventie 112 app en/of de Social 
Koudenhoven app een melding gedaan van een incident in de wijk, 
waarbij de 112 app bedoeld is om verdachte situaties te melden 
aan andere wijkbewoners. Het is goed dat u via deze kanalen uw 
medewijkbewoners informeert over wat er in de wijk plaatsvindt. 
Hier zijn deze apps ook voor bedoeld. 
Zowel het wijkbestuur als de coördinatoren van de Buurtpreventie hebben regelmatig overleg 
met de gemeente en de wijkagent. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer u vindt 
dat er door de politie en/of gemeente actie ondernomen moet worden, u dit ZELF dient te 
melden via een van de juiste kanalen. Alleen een incident melden op de app leidt dus niet tot 
registratie van het incident bij politie of gemeente en leidt dus niet tot actie. 
 
Politie: spoedmelding 112, andere meldingen 0900-8844.  
BuitenBeter app: meldingen van overlast zoals omgewaaide takken, zwerfafval of losse 
stoeptegels. 
Gemeente: telefoon 14 040. 
Zie ook onze website www.koudenhoven.com/informatie-gemeente-en-politie. 
 

Halloween (31 oktober 2020) 
Op zaterdagavond 31 oktober zullen we in een aangepaste vorm de 
Halloween spooktocht door de wijk houden. De wijkvereniging zal 
zorgdragen voor het plaatsen van pompoenen in de wijk in de week 
voorafgaand aan Halloween. Indien u ook een pompoen voor uw huis wilt 
plaatsen, dan kun u een pompoen bestellen bij de wijkvereniging (via 
info@koudenhoven.com) en deze zelf uitsnijden en plaatsen. 

 

Activiteiten agenda (onder voorbehoud) 
Wij hopen de volgende activiteiten binnen de wijk weer te kunnen opstarten 

Datum Tijd Activiteit 

26 september 2020 13:00 - 17:00 uur Burendag 

31 oktober 2020 18:30 - 20:00 uur Halloween (spooktocht door de wijk) 
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