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Informatieavond digitaal dorpsplein gemeente Heumen 
Woensdag 22 april 2015 - 20:00 tot 22:00 uur - Burgerzaal gemeentehuis Malden 
 
Ons digitaal dorpsplein is een initiatief van bewoners voor gemeente Heumen. 
Met dit platform stimuleren we verbindingen in de buurt en in de gemeente.  
Elkaar ontmoeten, spullen en nieuws in de buurt delen, elkaar helpen, 
informeren, meepraten over en meedoen in de buurt. Daar gaat het om.  
We leggen verbindingen tussen buurtbewoners, ondernemers, professionele en 
vrijwilligersorganisaties.  

Waarom een digitaal dorpsplein? 
Als buurtbewoners willen we graag dat mensen elkaar makkelijker leren kennen. 
We willen je op een leuke en gebruiksvriendelijke manier laten zien wat er 
allemaal bij jou in de buurt te doen is. Zo voelen mensen zich meer thuis in de 
buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en met andere buurtbewoners 
dingen doen. Dit digitaal dorpsplein is bedoeld voor iedereen die woont en werkt 
binnen gemeente Heumen.   

Waarom deze informatieavond? 
Wij organiseren deze avond voor iedereen die meer wil weten over en/of mee wil 
gaan doen op ons digitaal dorpsplein. Na deze avond weet je 

 hoe ons digitaal dorpsplein er gaat uitzien 

 hoe het werkt 

 wat je er als buurtbewoner, ondernemer of organisatie mee kunt 

 wat mijnbuurtje.nl is 

 wat een buurtverbinder is 

 waarom wij werken met buurtverbinders 

 wat een buurtverbinder doet 

Wil je komen of heb je vragen? 
Je bent van harte welkom op woensdag 22 april. Laat je ons even weten dat je 
komt. Neem gerust iemand mee. Dan zorgen wij voor koffie, thee en zetten we 
een stoel of stoelen voor je klaar.  
Heb je nog vragen over deze avond of over het digitaal dorpsplein. We staan je 
graag te woord. Je bereikt ons via onsdigiplein@gmail.com  of 06 – 19544355. 

Ben je verhinderd en wil je wel meer informatie? 
Meer informatie vind je nu nog op 
http://wijkplatformhoogenhof.nl/category/rubrieken/digitaal-dorpsplein. 
Als ons digitaal dorpsplein actief is, vind je uiteraard daar alle informatie. 
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