
Thema Voorzieningen

https://www.volkskrant.nl/mensen/op-de-
brocantemarkt-in-reims-nemen-de-kijkers-
kopers-en-verkopers-het-verleden-weer-
met-elkaar-door~be1414fa/

https://visit.reims.fr/nl/bezoeken/in-de-
voetsporen-van-de-art-deco/les-halles-du-
boulingrin-markthallen-13974.html

Welke voorzieningen vind je belangrijk?
Heb je nog andere ideeën, zet ze binnen op de Lennonwall !!!

Een supermarkt biedt meestal 
een breed assortiment produkten 
aan. Maar hebben ze ook de 
Nijmeegse vuilniszakken?

Of vind je het géén probleem om 
een tweede supermarkt te zoeken 
als ze niet al je boodschappen 
hebben?

Supermarkt

We worden allemaal vanzelf ouder, en vaak 
minder valide. Niet alleen een huisarts, maar 
ook een ... zouden passen in een wijkcentrum.
Of niet?

Medische voorzieningen

In de Meijhorst staan er bankjes 
tussen parkeerplaatsen. Zou het 
niet wat prettiger zijn om iets 
meer omgeven door groen 
mensen tegen te komen, de 
lunch te nuttigen, in plaats van 
tussen de uitlaatgassen?

Ontmoetingsplein
Zonder...

of liever met...?

Terug naar het oude buurthuis
Citaten uit opiniestuk in de Volkskrant d.d. 21-10-2019:

"Een eigen buurtruimte. In oudere buurten zijn ze 
verdwenen. In nieuwbouwwijken worden ze al niet meer 
ingepland".

"Wanneer gaan we de kracht van sociale 
ontmoetingsplekken in de buurt weer waarderen als 
cruciale noodzaak voor een gezonde samenleving?".

Marktkramen

Is er wat te doen voor elke leeftijdscategorie?

Juist als je jong bent wil je nieuwe dingen 
uitproberen. Een nieuwe hobby, sport of 
muziek in de buurt helpt je je weg in de 
maatschappij te vinden.

Hangjongeren of 
Hobbyjongeren

"Op de brocantemarkt in Reims 
nemen de kijkers, kopers en 
verkopers het verleden weer 
met elkaar door" (volkskrant 

20 juli 2021)

Staat er een PIN automaat in 
de buurt?

Plein voor Commanderie van Sint Jan
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Een overdekte of spatwater-
dichte markt geeft kleine 
ondernemers de kans iets te 
proberen, zonder een 
langdurige huurverplichting 
voor 7 dagen per week.
Je kunt denken aan een vis- of 
kaasboer, een loempiakraam, 
een noot- en zuidvruchten 
specialist. Kortom, elke dag 

iets anders.


