
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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WeteringVerbetering wil dat de buurt beter betrokken wordt bij besluitvorming die de buurt 
aangaat. Het stadsdeel staat achter dit initiatief. Er komt een experiment met een nieuwe vorm 
van gebiedsgerichte democratie. Zo starten we een sociocratische methode. Dit betekent dat je 
met elkaar overlegt tot er een besluit ligt waar niemand een overwegend bezwaar tegen heeft.  
 
We gaan die methode in de praktijk uitproberen, om te beginnen met besluitvorming over de 
toekomst van het Kostpleintje. Wilt u meedoen? Kom dan naar de aftrap op donderdag 16 maart. 
 
 
 
 
 
 
Op deze avond wordt toegelicht hoe het werkt en hoe de betrokkenheid van de buurt eruit kan 
zien. Maar vooral hoe u dit ziet! 
 
Meer informatie? 
Het is fijn als u zich aanmeldt via weteringbuurt.nl. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag 
meedenken of op de hoogte blijven? Ook dat kunt u op de website aangeven. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Gijsbert van de Lagemaat, via  
e-mailadres g.van.de.lagemaat@amsterdam.nl of telefoonnummer 06 1479 9237. 

Datum:   Donderdag 16 maart 2017 
Tijd:  Inloop 19.15 uur, start 19.30 en einde 21.00 uur 
Locatie:   HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c in Amsterdam 


