Aan de bewoner(s) van dit adres

Waalre, 15 maart 2006

Beste buurtbewoner(s),
U hebt enige tijd weinig van ons gehoord, maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Uit onze
enquêtes bleek dat velen in onze wijk vinden, dat de maximumsnelheid (30 km/uur) in onze straten
duidelijker aangegeven zou moeten worden. Hoewel dit natuurlijk in de eerste plaats een taak van
onze gemeente is, hebben wij het initiatief genomen om stickers te maken, die op de groene en grijze
kliko’s geplakt kunnen worden.
De afgelopen periode zijn wij bezig geweest om dit rond te krijgen. Uiteindelijk hebben wij
‘De Stickerkoning’ uit Veldhoven bereid gevonden een flink aantal stickers aan ons te verstrekken.
Hiermee kunnen wij de kliko’s in de Burgemeester Uijenstraat en een deel van de Vincent van
Goghlaan en de Oude Kerkstraat van stickers te voorzien. De Gemeente Waalre heeft ons toestemming
verleend om deze actie uit te voeren, zoals u in de brief op de achterzijde kunt lezen.
Wij zijn van plan om op de zaterdagen 18 en 25 maart langs de huizen van de genoemde straten te
gaan om – als men dat goedvindt natuurlijk! – de stickers op de kliko’s te plakken. Wij willen dit graag
voor u doen, ook om er zo voor te zorgen dat ze overal op dezelfde plaats zijn aangebracht, zodat er
een uniforme uitstraling is. U bent uiteraard vrij om hieraan mee te doen, maar wij hopen natuurlijk
wel dat u ons initiatief wilt ondersteunen.
Het is een mooi signaal van de bewoners in onze wijk, als er op veel kliko’s een 30 km/uur sticker
zichtbaar is op de ophaaldag. De automobilisten krijgen zo een duidelijk signaal dat wij het als
bewoners op prijs stellen, als men zich aan de maximumsnelheid houdt.
Met vriendelijke groeten,

Pepijn Felen
Samen Sterk Waalre Zuid West
Voorzitter

Meer informatie
Voor meer informatie over onze buurtcommissie verwijzen wij u graag naar onze website:
http://www.10t.nl/waalre
Bent u afwezig op zaterdag 18 en 25 maart:
Wilt u wel dat er bij u stickers worden geplakt, maar bent u op zaterdag 18 en 25 maart afwezig? Stuur
dan een e-mail naar waalre@10t.nl (vermeld uw adres en telefoonnummer) of neem contact op met
Jan van den Broek (tel 2212172), dan maken wij een aparte afspraak.
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