Wordt jouw straat

De Liefste Straat van Gouda?

VERKIEZING

De straat waar iedereen zich welkom voelt, waar buren
naar elkaar omkijken en waar het fijn is om te wonen!
Deelname aan de verkiezing is alleen mogelijk voor
Gangmakers van de Goudse Lief & Leedstraten

Wil je ook Gangmaker worden? » liefenleedgouda.nl
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Wordt jouw straat

De Liefste Straat van Gouda?
De Verkiezing van de Liefste Straat van Gouda 2021 vindt plaats op 18 november.
Wat is de Liefste Straat van Gouda? Dit is de straat waar iedereen zich welkom voelt,
waar buren naar elkaar omkijken en waar het fijn is om te wonen!
WAT KUN JE WINNEN?
• Een bezoek van de David Gelato ijskar
met heerlijk ijs voor de hele straat!
• Een straatbord met daarop ‘Liefste
Straat van Gouda 2021’.
• Positieve aandacht voor jouw straat!

Vind jij dat jouw straat de Liefste Straat
van Gouda 2021 moet worden?
Geef je dan vóór 1 november op met het
online formulier en beantwoord 5 vragen:
1) Waarom woon je in de liefste Lief &
Leedstraat van Gouda?
2) Wat heb je allemaal in je straat gedaan
sinds de start met Lief & Leed actie
Blije Buren?
3) Kun je je mooiste ervaring beschrijven?
4) Waarom vind je dat jouw straat moet
winnen?
5) Heb je al mooie toekomstplannen voor
je straat? Geef een voorbeeld van zo’n
toekomstplan.

Uiteindelijk zal een onafhankelijke
jury drie straten nomineren. Op de
Verkiezingsmiddag krijgen de straten
de kans om zich van hun beste kant te
laten zien. En dan is het aan de Goudse
gangmakers om te gaan stemmen.

Deelname aan de verkiezing is alleen mogelijk voor Gangmakers van de Goudse Lief & Leedstraten
Gangmakers kunnen zich opgeven vóór 1 november via liefenleedgouda.nl/liefste

Wil je ook Gangmaker worden? » liefenleedgouda.nl

Lief & Leed – actie Blije Buren is een initiatief van Gouda Bruist en is mede m
 ogelijk gemaakt door VSB Fonds,
Oranjefonds, Goudapot, Stichting DEMB, Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Gemeente Gouda.
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