
De gemeente en de woningcorporaties Portaal en de Sleutels maken samen 
een toekomstplan voor de Rivierenbuurt. Dit plan heet een gebiedsvisie. 

Bij het maken van een gebiedsvisie mag de input van de buurt niet ontbreken! 

Van 15 september t/m 15 oktober trekken wij met een 
‘aanschuif-fi ets’ de wijk in om in gesprek te gaan met iedereen die betrokken is 

bij de wijk Rivierenbuurt. Zien we je in de wijk? Tot dan!
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De gehele participatiemaand vindt project Grensland plaats, georganiseerd door o.a. Ludy Feyen en Dorothee Olthoff. Doe mee aan leuke workshops over de 
bijzondere geschiedenis van de wijk en neem deel aan een ontwerpwedstrijd voor de toekomst. De actuele informatie vind je op: www.parkmatilo.nl
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PROJECT GRENSLAND 

Cultuurhistorie in de gebiedsvisie

BUURTFEEST 15 OKTOBER IN HUIS VAN DE BUURT MATILO

De resultaten van deze meedenkperiode worden op 15 oktober gepresenteerd tijdens een feestelijke middag in 
Huis van de Buurt Matilo. Zet het alvast in je agenda. Hopelijk zien we je dan!

ZOEK ONS OP, OF DEEL 
JE MENING ONLINE

Heb je geen tijd of gelegenheid om 
aan te sluiten bij de geplande 

activiteiten? 
Maar wel een mening of ideeën 
over de toekomst van de buurt? 

Scan dan de QR-code, 
en vul onze vragenlijst 

online in. 

Bij vragen, stuur een mail aan herontwikkelingrivierenbuurt@leiden.nl


