
 
 

Beste wijkorganisatie / buurtinitiatief, 
 
De nieuwe wijkvoorziening De Koeberg zal haar deuren openen op 20 mei tijdens 
openingsfeest van het winkelcentrum Koedijkslanden. Om de verbinding niet alleen in 
fysieke ruimte tot uiting te laten komen, lanceren we op  20 mei ook de website van 
Wijkconnect.  
 
Wist je dat een groot deel van de mensen in de wijk graag wat doet voor elkaar? Maar dat 
ze vaak niet weten hoe of waar te beginnen? Dat is zonde toch? 
 
3 Wijken; 1 community rondom de Koeberg 
Sinds kort heeft onze wijk een eigen online community. De wijken Koedijkslanden, 
Berggierslanden en Slingenberg gaan samen gebruik maken van WijkConnect. WijkConnect 
stimuleert lokale doeners. Dat zijn bewonersinitiatieven, wijkorganisaties en lokale 
ondernemers. WijkConnect.com biedt een online wijkplatform dat er naar streeft alle 
drempels om lokaal meer te doen weg te nemen, zodat het makkelijker en leuker wordt. 
WijkConnect is in alle Utrechtse wijken actief en er nemen 1000+ organisaties en duizenden 
bewoners aan deel. De Koeberg Community krijgt een eigen WijkConnect omgeving voor de 
drie wijken gezamenlijk. Daarmee zijn we één van de eerste pilots buiten Utrecht. 
 
Meld u gratis aan voor de Koeberg Community op WijkConnect 
Graag nodig ik u uit om uzelf en / of uw organisatie te presenteren op WijkConnect. Zo wordt 
u beter gevonden in het netwerk en maakt u zichzelf beschikbaar om meer te kunnen doen 
met mensen in de wijk. De Koeberg Community is nu nog achter de schermen zichtbaar, 
maar gaat ‘live’ op 20 mei.  
 
Meld u direct aan via www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden (rechts bovenin) 
Of bekijk een voorbeeld op WijkConnect Hoograven of Utrecht West. 
 
Wat kost het? 
Voor non-profit organisaties zijn alle functionaliteiten gratis. Bedrijven kunnen zichzelf gratis 
presenteren met foto, beschrijving, adres en contactgegevens of een betaald 
promotiepakket kiezen. 
 
Heeft u vragen of verbeteringen op de website? 
Welzijn MensenWerk: Dorine van Luijk, communicatie@welzijnmw.nl, 06 338 606 82. 
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