
Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op donderdag 22 november 2018 in de Musketon, om 
20.00 uur. 

Doel van deze bijeenkomst is om te onderzoeken of wij als bewonersinitiatieven, sportverenigingen, 
zorg- en culturele organisaties, scholen en andere betrokken organisaties kunnen komen tot 
één portal (website) voor Lunetten. Eén waarop bewoners van Lunetten alle ‘wijkinformatie’ kunnen 
vinden én zelf hun eigen activiteiten op kunnen plaatsen.  

Niet iedere bewoner heeft internet en dus toegang tot bepaalde informatie. Met de Portal willen we 
een koppeling maken tussen de website en digitale wijkborden/infopunten. Zo kan iedereen de 
activiteiten in Lunetten zien. 

Voor bewoners door bewoners 

De oproep om te komen tot één actuele digitale Portal voor alle initiatieven en activiteiten in onze 
wijk,  is gedaan tijdens de Bewoners-top die georganiseerd is door de Kerngroep Buurtbudgetten. De 
PR werkgroep van Buurtbudgetten heeft hierin wat voorwerk gedaan en neemt nu het initiatief tot 
het organiseren van deze avond. Het doel is om u bij te praten en we zouden het een mooi resultaat 
van de avond vinden als er vanuit de aanwezigen een groepje gevormd kan worden om in 
gezamenlijkheid hier verder uitwerking aan te geven. We hebben reeds met de mensen 
van lunetten.nl over dit initiatief gesproken. 

Uw activiteiten onder de aandacht van heel Lunetten 

De Portal is gericht op het verbinden van initiatieven en is geen concurrentie voor bestaande 
websites. Het moet vanuit 1 punt gelegenheid bieden om alle activiteiten die plaatsvinden in 
Lunetten te zien en van daaruit te linken naar de organisator. Waar mogelijk en nuttig willen we ook 
informatie toegankelijk maken van zaken die stedelijk georganiseerd zijn, maar voor bewoners soms 
minder bekend of minder makkelijk toegankelijk zijn. De Portal heeft in onze ogen ook een functie 
om startende of eenmalige initiatieven in een vroeg stadium alvast een podium te geven, waar zij 
hun activiteiten kunnen promoten. Actieve inbreng en mede ”eigenaarschap” voor de Portal is een 
belangrijke succesfactor. 

Wij hopen van harte dat we een afvaardiging van uw initiatief/organisatie mogen begroeten op 22 
november. Laat u alstublieft via een antwoord op deze mail weten of u of een vertegenwoordiger van 
uw organisatie komt of dat u verhindert bent. 

Namens de PR werkgroep Buurtbudgetten Lunetten, 

 

http://lunetten.nl/

