
Uitnodiging 
 
voor bewoners van de wijken  
 
Bloemendaal, Gouda-Noord en Plaswijck 

 
Na een succesvolle start in 2016 komt de Gouwe Dialoog nu naar de wijken Bloemendaal, Plaswijck 
en Gouda-Noord. De Gouwe Dialoog organiseert ontmoetingen tussen mensen die wonen in 
dezelfde wijk en kunnen verschillen in achtergrond en levensbeschouwing.  
Mensen zoals u, met zorgen om wat er in de wijk gebeurt.  
Mensen ook met ideeën om de wijk beter, fijner en veiliger te maken. 
U bent van harte welkom op donderdag 11 mei 2017 om 20.00 uur, 
in de grote zaal van De Veste, Ridder van Catsweg 300 te Gouda. 
 

 
De wijk is ons een zorg 
Samen met u en meer wijkbewoners willen we helder krijgen wat er speelt in de drie Goudse wijken.  
Wat zijn uw zorgen? Wat heeft u voor ideeën?  
Wat kunnen we als bewoners zelf doen? En wat hebben we van anderen nodig?   
U kunt met uw aanwezigheid op 11 mei een belangrijke rol spelen in het organiseren van een 
aansprekende Gouwe Dialoog in onze wijken later dit jaar. U kunt u aanmelden via 
gouwedialoog@outlook.com , graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. 
 
 

 
De wijk is onze wereld 
Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, leidt tot meer begrip voor elkaar. Het maakt het 
gemakkelijker om je samen in te zetten voor de wijk, de stad waar je met plezier kunt wonen, 
werken, leren, spelen en leven. Gouwe Dialoog is een initiatief van actieve en betrokken 
Gouwenaren en wordt van harte gesteund door de Goudse burgemeester. 
Doel van de Gouwe Dialoog is om in verschillende wijken een beweging in gang te zetten waarin 
Gouwenaren zelf meer en meer het initiatief nemen: van dialoog naar dialoog, van ontmoeting naar 
ontmoeting, van activiteit naar activiteit.  
 

 
Bent u 11 mei a.s. verhinderd, maar wilt u uw zorgen en ideeën wel met ons delen?  
Stuur ons dan een mail via gouwedialoog@outlook.com.   Wij nemen uw suggesties zeker mee!  
 

 
Vragen?  U kunt met de initiatiefnemers Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com.  
Of telefonisch contact opnemen met de voorzitter, de heer Jan C. van Ingen via 06-2412 1996. 
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