Zoek mee naar een nieuw sociaal beleid in Zaventem
Met 'Zaventem aan Zet’ krijg je een kans om het beleid van de gemeente Zaventem te
sturen. Samen met jou en deskundigen zetten we de volgende drie weken de
zoektocht in naar een gemeentelijk sociaal beleid op maat van Zaventem vanuit
drie thematische invalshoeken.
•
•
•

"Help, kids en tieners in huis? "
"Beter een goeie buur dan een ver familielid, maar kennen we onze buren?"
"Hoe blijven opa en oma lang(er) in hun (t)huis wonen ?"

 Discussieer nu reeds online mee !
Je kan met andere Zaventemnaren en experten nu reeds van gedachten wisselen via
drie online discussiefora die we speciaal ontwikkelden voor deze
inspraakcampagne. We nodigen je uit om na te denken over de uitdagingen voor
het gemeentelijk sociaal beleid. Via 'Zaventem aan Zet' kan je actief ideeën en
suggesties geven. Op de gemeentelijke website zal je alvast drie online
discussiefora vinden van deze inspraakcampagne. Bovendien sluiten we deze
inspraakronde af met een ‘live’ debat waar je ook van harte welkom bent. Omdat wij
inspraak van de burger ernstig nemen, willen wij als bestuur ook de besproken
projecten per deelgemeente graag als "wijkovereenkomst" ondertekenen. Aarzel dus
niet. Schrijf je in, stuur ideeën, doe suggesties of discussieer mee.
Wil je graag meer weten ? Laat je inspireren door de voorzet die de experten gaven
bij de discussieonderwerpen. Lees hier meer.
 Inschrijvingen voor het 'live' debat op 23 oktober :
Op zondag 23 oktober (9u30, Maalderij Sterrebeek) houden we een groot
'live' debat in de Maalderij in Sterrebeek rond de 3 gespreksonderwerpen in het
gemeentelijk sociaal beleid.
Wees er bij en lanceer zelf jouw idee of jouw suggestie voor een beter sociaal beleid
in Zaventem. Schrijf hier in.

Meer dan ooit ben je aan zet !
Het ‘Zaventem aan Zet’- Team

