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Geachte,
Graag wil ik de aandacht vestigen van het CBS op het volgende:
De dag van de buren is ondertussen een jaarlijks terugkomende succesvolle
happening. Ondertussen is het duidelijk dat dit soort initiatieven het samenleven onder de Lierenaars helpt te verbeteren. Buren leggen op een
laagdrempelige wijze contact met elkaar. Als stad zouden wij ons kunnen
aansluiten om de verschillende individuele initiatieven te ondersteunen. Het
zou een sterk signaal kunnen zijn vanuit het bestuur naar alle Pallieters.
http://www.feestinhetgebouw.be/initiators/how_city.cfm?section=initiators&lg
=nl
Wat kan onze Stad doen ?
Schaar je achter de dynamiek van " De dag van de buren - Feest in het gebouw " om de
sociale banden tussen buren te versterken.
Help uw burgers om beter samen te leven
Het leven in de stad is niet altijd makkelijk. Gezien het feit dat mensen meer en meer in
zichzelf gekeerd zijn en schrik van anderen hebben, gezien de onverschilligheid en
individualisering die steeds meer voorkomen in onze maatschappij, is het
hoogstnoodzakelijk dat hierop een reactie komt en dat de bewoners meer en meer
betrokken raken in hun stad.
De dag van de buren - feest in het gebouw
Het is het perfecte moment om de buren te leren kennen en om gezelligheid en
nabuurschap te ontwikkelen. Het is een katalysator, het creëert mogelijkheden tot het
ontwikkelen van sociale contacten en positieve waarden. Zo bouwt men aan een stad van
morgen die gezelliger, verbonden, broederlijk en menselijker zal zijn.
Mobiliseer uw burgers en word partner
Als u partner wordt van onze vereniging, stellen wij u communicatiemiddelen ter
beschikking die u kunt personaliseren (meer uitleg hierover vindt u bij de beschrijving van
de communicatiekit). Om uw burger te informeren en warm te maken voor het
evenement kunt u pamfletten in de brievenbussen stoppen, de gemeentelijke
affichagenetwerken gebruiken, artikels publiceren in uw gemeenteblad,… U geniet
daarnaast van de nationale communicatiecampagne die wij voeren (televisie, radio, pers).
Wij bieden ook een permanente assistentie, als u beroep wil doen op onze kennis en
raadgevingen neemt u contact op met ons kantoor.

Graag had ik willen weten of het bestuur mee kan /wenst in te stappen in dit
initiatief?
Met vriendelijke groet,

Öztürk Taspinar

