
Hey, 
er is een nieuwe.... 
BUUR

Trots op je 
buurt!
Natuurlijk ben jij ook fan van een gezellige,
leuke buurt? Toon dat je trots bent op 
jouw wijk. We bieden je graag een 
unieke buurtsticker aan die jou 
daarbij zal helpen! 

Heb je leuke ideeën die het 
leven in jouw buurt beter of 
aangenamer kunnen maken: 
laat dan van je horen! 

www.buur.co
info@buur.co

Check zeker ook onze 
facebookpagina!

V.U. Stijn Van Dingenen, 
Hortensiastraat 8 1/1 
3530 Houthalen

"De positieve 
samenwerking tussen 
onze groepen, toont dat 
het ons niet om onszelf 
te doen is. 

We werken samen voor onze 
gemeente, voor onze inwoners 
vooral. 

De goede krachten bundelen,
maakt dit project heel sterk. 
Iedereen die daar aan wil 
meewerken, is welkom
bij BUUR."
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 BUUR is een project dat focust 
op alle inwoners van onze gemeente. 

Geen show of grootspraak. 

BUUR zet volop in op de ontwikkeling van 
de wijken, de.. BUURten. We kiezen voor een 

politiek waarbij inwoners zich goed voelen.

BUUR staat voor gezellige wijken, 
netjes en proper. We kiezen voor een bruisend

 verenigingsleven, voor toffe sportomgevingen 
en voor leuke activiteiten. 

Jong en oud: 
iedereen moet zich thuisvoelen in zijn of haar wijk. 

Ouderenzorg in je eigen omgeving, 
leuke handelskernen die iedereen uitnodigen, 

bedrijven op waardevolle bedrijfsterreinen. 
Kortom: BUUR staat voor een gemeente 

die volledig ten dienste staat 
van haar inwoners. 

 
www.buur.co 

mijn BUURt

Laak

mijn BUURt
Houthalen

Centrum

mijn BUURt
Helchteren

mijn BUURt
Meulenberg

Buur, 
kiest voor jou

Hallo inwoners van 
Houthalen-Helchteren
Ja, je hebt een nieuwe buur. Al is het ditmaal geen 
traditionele buur. Er komt niet meteen iemand 
nieuw naast je wonen. Je nieuwe buur is ... BUUR... 

BUUR is het gloednieuw project waarmee positief 
ingestelde inwoners van Houthalen-Helchteren 
van start gaan. 

BUUR wordt gedragen vanuit een samenwerking 
tussen S&D en Open VLD in onze gemeente, 
maar élke positief ingestelde inwoner is er welkom,
ongeacht politieke voorkeur. 

BUUR is helemaal anders dan de traditionele politiek. 
BUUR wordt gedragen en geïnspireerd door jullie: 
de inwoners. Ook door jou dus! 

De komende tijd leer je ons beter kennen. 
We willen immers ook voor jou een ... 
goede BUUR zijn!

De sticker!


