
Levend Manifest 
Jozef lsraelsstraat -

Omdat een hoog 
percentage van de 
bewoners in de straat 
tussen de 18 en 28 jaar 
is en de leefstijlen van 
ouderen en jongeren 
soms botsen, is het 
voor de leefbaarheid 
belangrijk om goede 
afspraken met elkaar 
te maken. Ouderen 
moeten zich in hun 
jeugd verplaatsen, 
jongeren moeten 
bedenken dat ze eens 
ouder zullen worden. 

Wij zouden graag 
zien dat wij (vaste en 
tijdelij ke bewoners) ... 

Schoonhouden & 
opruimen 
de honden geen peep op de 
straat Iaten produceren 
geen fietsen Iaten slingeren 
geen kauwgom. blikjes of 
andere rommel op straat 
gooien 
een beetje op onze eigen 
stoep (onkruid, sneeuw) en 
tuin !etten 
de bomen de kans geven 
om uit te groeien 

Student & Buren 

Sfeer & communicatie 
elkaar aanspreken en groeten 
kennis maken met de buren als we 
nieuw in de buurt komen wonen 
telefoonnummers uitwisselen 
jaarlijks een buurtfeest houden 

Veiligheid 
de voetgangers veilig op 
de stoep Iaten !open 
de kinderen Iaten spelen 
de barbecue veilig en niet 
te veel gebruiken. vijf 
meter van de gevel en 
niet op balkon of dak. En 
met veel water aanwezig 
op elkaars bezittingen 
(fietsen) !etten in verband 
met inbraak 
niet op de platte. 
onbeschermde 
daken !open 

Huiseigenaren 
huiseigenaren vragen 
aile benodigde 
veiligheidsmaatregelen 
nemen 
hun huis en tuin geed te 
onderhouden 

Levensritme & 
levensstijl 
rekening houden met de 
buren en straatgenoten 
proberen zachter te 
spreken en geen keiharde 
muziek op te zetten 
wanneer de r amen open 
staan 
niet gaan stofzuigen om 
8 's ochtends 
de auto ' s ochtends 
zachtjes starten en in de 
winter de ruiten zachtjes 
krabben 
's nachts (voor en na het 
uitgaan) zachtjes door 
de straat !open en rijden, 
zodat anderen kunnen 
slapen 

Gemeente 
de gemeente vragen 
veel te komen vegen en 
de straat veelvuldig te 
komen bezoeken 
de politie vragen om 
voor onze veiligheid en 
nachtrust te surveilleren 




