
Welkom in de wijk borden 

Idee 

Lewenborg is een Vreedzame Wijk waarin we als bewoners omkijken naar elkaar en zorgdragen voor 

elkaar. Iedereen hoort er in Lewenborg bij en heeft er zijn eigen plek. Om hier meer zichtbaarheid 

aan te geven willen we graag ‘Welkom in de Wijk’ borden plaatsen op de toegangswegen van de 

Wijk. 

Borden 

 

Aluminium reclameborden met frame 

Het lijkt ons het mooiste om bij de 

toegangswegen van de wijk aluminium 

reclameborden te plaatsen met daarop een 

mooie welkomstboodschap. De borden 

worden goed zichtbaar maar ook weer niet 

te overheersend of groot. Dit soort borden 

zijn bij gespecialiseerde drukkers te 

bestellen. Hieronder een tweetal 

voorbeelden van een dergelijk bord.  

https://www.noordbelettering.nl/producten/reclamebord-in-frame/ 

 

 

 

  

https://www.noordbelettering.nl/producten/reclamebord-in-frame/


Locaties 

We hebben een aantal locaties geselecteerd voor de plaatsing van de borden. Onder andere de twee 

toegangswegen voor de auto’s bij de Kluiverboom en de Shufustate. Daarnaast een bord bij de 

fietsbrug en twee bij het winkelcentrum. De locaties zijn met een hartje aangegeven op de kaart. In 

overleg met de gemeente en het winkelcentrum zal gekeken worden waar de borden precies 

geplaatst 

kunnen 

worden. De 

borden 

worden zo 

neergezet 

dat je ze bij 

binnenkomst 

in de wijk 

goed kunt 

zien. 

 

 

 

 

 

 

‘Welkom in de Wijk’ 

 

De borden worden geplaats in het kade van de  

Vreedzame Wijk. In Hoogkerk bijvoorbeeld 

hebben ze ook een Vreedzame Wijk met 

borden op gebouwen van alle organisaties die 

meewerken. Wij willen graag beginnen met 

borden als je de wijk binnenkomt en later ook 

op de gebouwen borden plaatsen. De 

vormgeving, letter- en kleurgebruik zal dan met 

elkaar overeenkomen zodat het goed zichtbaar 

wordt wat wij belangrijk vinden in Lewenborg. 



Hier een paar voorbeelden van borden op de 

gebouwen in Hoogkerk. De symbolen van de 

Vreedzame Wijk zullen we niet op de 

Welkomstborden gaan gebruiken maar de 

vormgeving dus wel. 

 

Uitvoering 

Dit plan wordt uitgedacht en uitgewerkt door  

Daan Wiers van het Bewonersplatform 

Lewenborg en Hanna van Wijk, Coordinator 

van de Vreedzame Wijk Lewenborg. In de 

eerste plaats zijn wij bewoners van Lewenborg 

en hebben we het geluk ook in onze wijk te 

werken. We werken samen met de Gemeente, 

scholen, kinderopvang, Winkelcentrum en Wij-team om dit project uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 


