De Straatbattle winactie
in het kort:

Spreekuren
Kun je wel wat advies gebruiken?
Kijk dan op de www.climate-campus.nl/
mooiste-klimaatstraat.
Daar staan de spreekuren vermeld van
het Team Klimaat Actief.
Die kunnen jou met raad en daad bijstaan!

1.	Maak jouw Top Idee voor de mooiste klimaatstraat
van de buurt zichtbaar op www.mijnwijk.zwolle.nl
en vermeld: #mooisteklimaatstraat en je
contactgegevens. Doe het vóór 8 oktober!
2.	Doe mee met de straatbattle door met
zoveel mogelijk buren mee te doen aan deze
#mooiste klimaatstraat winactie. Hoe meer buren
uit een straat meedoen, hoe groter de kans op de
straatprijs van 1000 euro om ideeën te realiseren.
3.	Deel jouw idee ook op Facebook, Instagram en
Twitter met #mooisteklimaatstraat en tag
@climatecampus in je bericht.

Volg #mooisteklimaatstraat op Twitter en
Facebook en/of Instagram. Deel jouw idee
en gebruik de hashtag #mooisteklimaatstraat.
Tag @climatecampus in je bericht.
Lees meer op: www.climate-campus.nl/
mooiste-klimaatstraat
Zwolle

Zwolle, september 2020.

Mogelijk gemaakt door het
Europese Interreg North Sea Region
CATCH project waarin Zwolle werkt
aan een klimaatbestendige stad.

Straatbattle
winactie
Gefeliciteerd!
Jouw straat is
geselecteerd om
mee te doen met de
Straatbattle winactie:
Jouw Top Idee voor de
mooiste klimaatstraat
van de buurt.
Doe je mee?

Zwolle
nog groener!

Straatbattle
winactie

Winkansen
verhogen?

Van 12 september tot en met
7 oktober kun jij meedoen aan
de Straatbattle winactie:
Jouw Top Idee voor de mooiste
klimaatstraat van de hele buurt!

Met Jouw Top Idee maak jij met
je buren kans op een straatprijs
van 1000 euro! Hoe meer buren
in je straat meedoen, hoe groter
de winkansen voor jouw straat.
En win je die prijs, dan kun je met
je straat van start om voor dat
bedrag je plannen te realiseren.

Wil jij je winkansen verhogen?
Zorg dat zoveel mogelijk buren, familie,
vrienden en kennissen op het hartje
klikken bij jouw idee op www.mijnwijk.nl.
En zet je idee ook op Twitter, facebook
en/of instagram om ze te bereiken,
tag @ climatecampus, en gebruik
de hashtag #mooisteklimaatstraat.

Zo doe je mee
Hoe kunnen we Zwolle nog gaver,
groener, klimaatbestendiger,
duurzamer, leefbaarder en/of leuker
maken? Maak jouw Top Idee voor
de mooiste en leukste klimaatstraat
van de buurt zichtbaar. Dat doe je
met een video, foto, schets, ontwerp,
stoepkrijttekening, dans, vlog, podcast,
animatie, knutselwerk, tekening
of wat je ook kunt bedenken.
Pitch je idee online op
https://mijnwijk.zwolle.nl en vermeld
daarbij: #mooisteklimaatstraat en
natuurlijk je contactgegevens.
Doe het vóór 8 oktober!

Wint jouw straat het van de
andere straten in de buurt?

Pitch je idee online op
https://mijnwijk.zwolle.nl

Scan de QR code,
check of jouw straat
meedoet en pitch
direct jouw Top Idee!

Inspiratie uit een straat in Haarlem.

Na 7 oktober maakt een
jury de winnaars bekend.
Wie weet, win jij met je straat
straks de prijs voor de mooiste
klimaatstraat. Check voor
deelname de voorwaarden
op www.climate-campus.nl/
mooiste-klimaatstraat.

