
De Levende Kleurenbuurt
Op naar meer leven in de kleurenbuurt



WAT IS DE LEVENDE 

KLEURENBUURT?

DE LEVENDE STAD 

De openbare ruimte in de Kleurenbuurt wordt 

vernieuwd. De bedoeling van het project is om de 
buitenruimte aantrekkelijker, gezelliger en mooier 

te maken. Dit willen we samen met bewoners 
doen. 

Daarom hebben we samen met een groep 

bewoners uit de Kleurenbuurt een toekomstbeeld 

gemaakt van de buurt. Dit hebben we de ‘Levende 

Kleurenbuurt’ genoemd. 

De Levende Kleurenbuurt is een prettige buurt om 

te wonen en leven. Groen, schoon, met voldoende 

speel- en beweegmogelijkheden en waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Een buurt waar 

bewoners op een fijne manier samenleven, naar 

elkaar omkijken en er een gezellige buurt van 

maken. Kortom een Levende Kleurenbuurt!



SAMEN MAKEN WE KLEURENBUURT 

MOOIER EN LEVENDIGER!

Een belangrijk uitgangspunt voor de Levende 

Kleurenbuurt is dat we het samen doen. De 

gemeente wil samen met bewoners, vrijwilligers van 

Kleurrijk, het sociaal wijkteam, ZVH, winkeliers en 

anderen de buurt verbeteren. Want door samen te 

werken komen we tot een beter resultaat. 

De gemeente luistert naar de wensen en behoeften 

van bewoners: wat wil de Kleurenbuurt zelf? De 

bewoners doen een stap naar voren en helpen mee 

om hun buurt mooi te maken en te houden. Want 

dan kunnen we als gemeente een mooiere 

buitenruimte aanleggen. 

Kortom, samen komen we verder!



DE LEVENDE BUURT 

Betrokkenheid 
& meedoen

ONTMOETEN

SPELEN

GROEN

GEZOND 
LEVEN

VEILIGHEID & 
NETHEID

WAT WE BELANGRIJK VINDEN BIJ DE 

NIEUWE INRICHTING

Samen met een groep bewoners uit de Kleurenbuurt hebben 

we nagedacht welke onderwerpen het belangrijkste zijn voor 

de nieuwe buitenruimte. 

Daar zijn de volgende onderwerpen uitgekomen: 

1. Meer ontmoetingsplekken, zoals bankjes, picknicktafels 

2. Betere speelmogelijkheden voor jonge en oudere kinderen 

3. Een groenere buurt, met wilde bloemen, vlinders, vogels 

en bijen 

4. Een gezonde buurt, waar je kunt sporten, wandelen en 

kunt moestuinieren

5. Een veilige en schone buurt, goed verlicht en waar je je 

prettig voelt 

En tot slot: meer betrokkenheid, samen activiteiten 

organiseren, de buurt netjes houden en omkijken naar elkaar.  



DE LEVENDE BUURT 

HOE KUNT U MEEDENKEN EN 

MEEDOEN?

Hoe meer bewoners uit de Kleurenbuurt meedenken en 

meedoen, hoe mooier en fijner de buurt wordt. Daarom 

nodigen we u van harte uit om mee te denken én mee te 

doen! 

Tot medio december 2020 gaan we aan de slag met de groene 

buitenruimte: mooier groen en betere plekken om elkaar te 

ontmoeten, te spelen en te bewegen. 

Als u ideeën heeft, geef deze dan door aan de gemeente. Ook 

zijn we op zoek naar mensen die actief willen bijdragen: 

bijvoorbeeld door wilde bloemen te zaaien, een keertje 

onkruid te wieden, een buurtactiviteit te organiseren etc. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij de zogenaamde KleurenClub: 

een groep buurtbewoners en mensen van de gemeente die 

zich de komende jaren actief inzetten voor de Kleurenbuurt. 

Geef uw ideeën, opmerkingen, wensen of andere suggesties 

door aan Willem Totté, medewerker openbare ruimte van de 

gemeente Zaanstad op w.totte@zaandam.nl
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