
 
 
Beste wijkbewoners, 
 
De wijkverenigingen Meerburg en Roomburg wensen u via deze nieuwsbrief een goed en gezond 
2022 toe. Een nieuwjaarsbijeenkomst zit er wederom niet in dit jaar, maar zodra het mogelijk is 
willen we de contacten met u en onze wijkorganisaties weer aanhalen.  
We denken hierbij aan een feestelijk samenzijn voor jong en ouder op het schoolplein van de Brede 
School De ARCADE of rondom het terras van De ROMEIN.  
In de tussentijd houden we u op hoogte van wijknieuws via de nieuwsbrief, ROME-krant, facebook en 
website.   
 
Helaas is het nieuwe jaar voor het buurthuis niet goed begonnen. Tijdens oudejaarsnacht hebben 
diverse vernielingen plaatsgevonden rondom het huis van de buurt Matilo. Dit resulteerde in een 
flinke ravage. Van deze zinloze vernielingen is officieel melding gemaakt en deze worden,  
net als de overige vernielingen in de stad, geëvalueerd. In samenwerking met de gemeente, politie, 
handhaving en de jongeren makelaars van SOL zullen we voor de lange termijn ook gaan bekijken 
hoe we in gesprek kunnen komen met de jongeren om dit soort vernielingen in de toekomst  
zoveel als mogelijk zien te voorkomen.  

Ongelukkigerwijs is een brief van een wijkbewoner over de ravage die is ontstaan, abusievelijk 
gedeeld op onze Facebookpagina. In deze brief zijn uitspraken gedaan welke jongeren mogelijk de 
vernielingen aangericht zouden hebben. Dit had nooit mogen gebeuren en is voor alle betrokkenen 
heel vervelend.  
Het bericht is daarom direct verwijderd. Er is inmiddels contact geweest met alle betrokkenen om dit 
verder met elkaar te bespreken en hopelijk ook snel op te lossen.   
 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Wilt u op de hoogte blijven of wilt u informatie delen, dan kan dit uiteraard via uw eigen 
wijkvereniging: 
bestuur@wijkroomburg.nl 
bestuur.wijkmeerburg@gmail.com 
 
of via onze gezamenlijke website en facebook:  
https://www.facebook.com/wijkverenigingroomburg/ https://www.roommeerburg.nl/ 

 

 

Gratis aanmelden voor de nieuwsbrief: 

via: bestuur@wijkroomburg.nl of www.roommeerburg.nl 

Afmelden via: bestuur@wijkroomburg.nl  
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