
Wij vegen de straten en stoepen, 
verwijderen het onkruid, schoffelen de 
plantvakken, snoeien de bomen en 
struiken, legen de prullen- en 
hondenpoepbakken, herstellen de 

bestrating, repareren de straatlantaarns, 
maaien het gras, zuigen de kolken leeg en 
lossen rioolproblemen op. Wij doen ons 
uiterste best om deze werkzaamheden 
zo goed mogelijk uit te voeren. 

Hallo
Wij zijn uw wijkonderhoudsploeg
Wilt u met ons meedenken?



Uw mening is belangrijk voor ons

Graag willen wij met wijkbewoners praten 
over het wijkonderhoud. Wat vinden zij 
belangrijk? In februari hebben we zo’n 
gesprek gevoerd met ongeveer 25 
bewoners. Wij nodigen u graag uit voor de 
vervolgbijeenkomst. Doen we de goede 
dingen? Is het resultaat al merkbaar? Uw 
mening en die van uw buurtgenoten is 
belangrijk!

DatUm en tijDstip

donderdag 19 april 2018

Inloop vanaf 19.00 uur

Start om 19.30 uur.

plaats                     
Sporthal De Struijck

Professor Struijckenstraat 19

1502 RV Zaandam

wilt U met ons meeDenken?

Als u op 19 april met ons mee wilt denken 
kunt u zich opgeven via het e-mailadres 
buitengewoonsamenwerken@zaanstad.nl 
of via het telefoonnummer 14075 (vraag 
naar Gitta de Jong of Nienke Glorie).

actieDag van wijkonDerHoUD en 

straattoezicHt in De rosmolenwijk

Op donderdag 12 april 2018 
organiseren wij een actiedag in de 
Rosmolenwijk. De hele dag zijn de 
mannen en vrouwen van Straattoe-
zicht, Wijkbeheer & Onderhoud en het 
Participatieteam in de wijk aanwezig. 

wat gaan we Doen?

De medewerkers gaan aan de slag met 
de belangrijkste actiepunten die 
wijkbewoners uit de Rosmolenwijk 
hebben aangegeven. Zo is er speciale 
aandacht voor hondenoverlast, groen, 
bestrating, afval en vegen. 

DatUm en tijDstip

donderdag 12 april tussen 8.00 en 
16.00 uur

plaats

De Rosmolenwijk!

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie? Heeft u vragen over 
wijkonderhoud of straattoezicht in de 
Rosmolenwijk? Daarmee kunt u op 
deze actiedag ook terecht bij de 
collega’s in de wijk. Spreek ze aan als 
ze bij u in de straat zijn of kom naar de 
zorgboulevard van het Zaans Medisch 
Centrum. Hier staat een informatie-
kraam waar u in gesprek kunt met een 
medewerker aan wie u ook al uw 
vragen kunt stellen.


