Wel soepeler, maar nog niet live. Buurttop G250 gaat vanwege
de anderhalve meter regel een digitale bijeenkomst
organiseren. Op 15 juni gaat het over de buurtbudgetten.
Verder aandacht voor het kleine initiatieven potje en de
terrassen.
Een G250 over buurtbudgetten
Meer groen? Activiteiten voor jongeren? Verzachten van de
coronacrisis? Waar zou jij € 100.000,- aan willen besteden?
Buurttop G250 wil je graag in staat stellen om hierover met je
wijkgenoten van gedachten te wisselen, plannen te smeden en
daarna voorstellen in te dienen. Dat gaan we doen op 15 juni 20
uur. Geef je op per e-mail bij j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
(Jeroen) zodat je mee kunt Zoomen. Als je je uiterlijk dit
weekend opgeeft kun je ook meedoen met een stadsdeel Q&A
over de buurtbudgetten op 8 juni, eveneens 20 uur. Meer info
op https://g250buurttopdepijp.nl/ en de bron van het geld
www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid.
Potje met geld voor kleine initiatieven
Wat bescheidener: Wijkcentrum De Pijp heeft van de gemeente
een pot in beheer gekregen waaruit we heel makkelijk maximaal
€ 500,- kunnen geven aan jouw mooie actie voor de buurt.
Meer informatie: https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doenwij/subsidieaanvragen/ Of neem gewoon even contact met ons
op: 020 676 4800.
Terrassen en omwonenden
Om de horeca tegemoet te komen mogen terrassen tijdelijk
uitgebreid worden. Maar wel in samenspraak met omwonenden.
Een uitgelezen mogelijkheid om afspraken met elkaar te maken.
Heb je daar hulp bij nodig? Laat het ons weten!
Brieven aan Bep
Brieven aan Bep is een penvriendenproject, opgezet voor
senioren die behoefte hebben aan een schrijfmaatje. Senioren
worden gekoppeld aan enthousiaste brievenschrijvers voor
langdurig schrijfcontact. Meer info op
https://www.brievenaanbep.nl/.
Gerard Doubuurt
De gemeente is ten behoeve van en openbare ruimte plan voor
de Gerard Doubuurt een participatief traject gestart in die
buurt. Inmiddels is er een procesadviesgroep geformeerd
waarin naast ambtenaren ook vier bewoners en twee
ondernemers zitten. Meer info op https://www.amsterdam.nl
/pijp/gerard-doubuurt/ Wil je het proces volgen? Laat het ons
weten.

De Pijp Krant
Op 22 juni komt de nieuwe editie weer uit. Woon je in De Pijp
en ontvang je hem niet? Kijk of je nog een nee/nee sticker op je
brievenbus hebt zitten. Haal hem eraf en je krijgt geen
ongeadresseerd drukwerk (dat mag nl. niet in Amsterdam),
maar wel De pijp Krant! De krant is ook altijd op te halen in het
Huis van de Wijk, Tweede van der Helststraat 66. Mededelingen
en suggesties voor de krant zijn altijd welkom via
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.
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Hartelijke groet,
Team Wijkcentrum De Pijp
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