Aan de bewoners van Tuinstraatkwartier
Datum: 15 oktober 2021
Betreft: Uitnodiging Groendag
Beste bewoner,
In samenwerking met gemeente De Bilt en Camelot Vastgoedbeheer, nodigen we u van harte
uit voor de Groendag op dinsdag 2 november. In deze brief leest u meer over de Groendag.
Een optimale woon- en leefomgeving
Zoals u weet, denkt Woonstichting SSW na over de toekomstige inrichting van het
Tuinstraatkwartier. We hopen daar mooie stappen in te zetten samen met alle bewoners.
Daarnaast zijn er zaken die we graag nú aanpakken, voor een optimale woon- en
leefomgeving. Het groenonderhoud in de wijk is daar een onderdeel van. Daarom organiseren
we samen met gemeente De Bilt en Camelot Vastgoedbeheer een Groendag in de Seringstraat
voor alle bewoners in de wijk.
Mooier, schoner, fijner
Het Tuinstraatkwartier kent een gemixte samenstelling van bewoners van huurwoningen van
SSW en tijdelijke bewoners via Camelot Vastgoedbeheer. Het organiseren van een
gezamenlijke Groendag, zorgt voor een mooier, schoner en fijner Tuinstraatkwartier. Bovendien
is het een mooie mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.
Het programma
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Groendag op dinsdag 2 november 2021.
Dit staat er op het programma:
08.30 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.30 uur
10.45 uur
12.15 uur
13.00 uur
14.00 uur

Inloop met koffie
Aftrap door SSW, gemeente De Bilt en Camelot
Planning en uitdelen materialen in de wijk, start Groendag!
Koffie met cake
Doorpakken Groendag!
Pauze + lunch
Opruimen restanten groenafval
Afsluiting Groendag

Gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en Camelot zorgen voor materiaal, groencontainers en
versnaperingen. Wij rekenen op uw komst. Bent u toch verhinderd, laat het ons dan even
weten.

Tot slot
Is de Groendag in de Seringstraat een succes, dan gaan we ook andere straten samen
aanpakken. We staan open voor suggesties, initiatieven en vragen. U kunt ons bereiken van
maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot
12.00 uur op 030 220 58 33 of via info@ssw.nl.
Graag tot 2 november!
Met vriendelijke groet,
Peter van Duinen
Woonconsulent
Woonstichting SSW

