
Uw mening telt!
En daarom nodigen wij u uit op een van de “ik dénk mee! Café’s op onderstaande data. Kunt u niet in uw eigen dorp, voel u dan vooral
vrij om aan te sluiten bij een andere locatie. Wij willen graag van u weten wat er volgens u in deze visie zou moeten staan en stellen uw mening zeer op prijs. 

Vragen die u hierbij van ons kunt verwachten zijn bijvoorbeeld: Hoe ziet uw ideale leefomgeving eruit? Hoe kunnen we dit samen bereiken? Wat bent u zelf bereid om te doen? 
en Wat heeft u daarvoor nodig? 

Data & locaties
Woensdag 19 september 19.30-21.00u Buurthuis de Poort Velp, Heeckerensstraat 201 
Maandag 24 september 19.30-21.00u café restaurant De Harmonie Laag- Soeren, Harderwijkerweg 35 
Dinsdag 25 september 19.30-21.00u Dorpshuis Willem de Zwijger Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3 
Maandag 1 oktober 19.30-21.00u Zalencentrum Theothorne Dieren, Callunaplein 77
Dinsdag 2 oktober 19.30-21.00u Het Parkhuis- dorpshuis De Steeg, Parkweg 5 

Inloop vanaf een half uur voor aanvang. Aanmelden is handig, maar niet verplicht.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met de gemeente (026) 49 76 911 of mailen naar: zwerfafval@rheden.nl

Rheden schoon !

Ik dénk mee! Zwerfafval café

UITNODIGING

Uit de laatste inspectiecijfers is wederom gebleken dat onze gemeente er spic en span uitziet. Daar willen we u voor bedanken, want dat komt 
mede door uw hulp! 

Natuurlijk begrijpen wij ook dat er ruimte is voor verbetering en dat niet alle plekken in Rheden schoon zijn. Om die reden werkt de gemeente 
aan nieuw beleid om zwerfafval aan te pakken. We hebben Antea Group als onafhankelijk adviseur gevraagd ons hierin te ondersteunen. Zo 
kunnen wij samen met u een visie maken die past bij zowel de wensen van de inwoners als bij die van de gemeente Rheden: Samen houden we 
Rheden schoon!
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