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zaterdag 8 oktober 
11.00 - 15.00

Locatie
Damsterplein

jouwdamsterplein.groningen.nl

Gezellige 
bijeenkomst 

op het 
Damsterplein 

JIJ BENT UITGENODIGD
Informatiemarkt | Knutselactiviteiten | Workshops | 

Kof�e en thee | Win duurzame kadootjes | En nog veel meer
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INFORMATIEMARKT

jouwdamsterplein.groningen.nl

Programma
11.00  start 
11.30   workshop yoga
13.00  onthulling van 
  informatiepunt door    
  wethouder
14.00  workshop tango
15.00  einde

Vriendelijke groet, 

Projectteam Kattenbrug
gemeente Groningen

Beste omwonende of ondernemer van de omgeving 
van het Damsterplein, 

Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden 
erg warm worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms 
sprake van wateroverlast. Daarom wordt het Damsterplein opnieuw 
ingericht. Hiervoor is het project LIFE COOL SQUARE opgezet. 
Met dit project wordt de steenachtige openbare ruimte op het 
Damsterplein opnieuw ingericht tot een aantrekkelijke, groene en 
leefbare ruimte. Dit doen we niet alleen, maar samen met de buurt. 
Daarom nodigen we u en uw buren graag uit voor een bijeenkomst 
op het Damsterplein op zaterdag 8 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur. 
U kunt langskomen op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. Loop langs 
de kraampjes op de informatiemarkt, doe mee met verschillende workshops 
en knutselactiviteiten of speel mee met een loting om gratis duurzame 
cadeautjes te winnen. Ook kunt u tijdens de bijeenkomst 
laten weten hoe u de toekomstige inrichting en gebruik van het plein 
voor u ziet. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën en hopen u graag
te zien op zaterdag 8 oktober. 

          Met vriendelijke groet,

          Projectteam LIFE COOL SQUARE    

Let
op:

Bij slecht weer gaan we op zoek naar een 

alternatieve locatie. Hou de website 

jouwdamsterplein.groningen.nl in de gaten 

voor de meest actuele informatie over de 

locatie van de bijeenkomst.  

Het LIFE COOL SQUARE 
project ontvangt subsidie 
van het LIFE-programma 
van de EU.


