Uitnodiging tot het bijwonen van de
		
startbijeenkomst voor het
opzetten van een

BUURTSCHAPVISIE
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Dit project is in samenwerking met:
Misters Belang
Huppel/Henxels Belang
Kottens Belang
Woolds Belang
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Woolds
Belang
23 maart • 20.00 uur • Zaal “den Tappen”
Denk mee aan de kwaliteit van uw leefomgeving in al haar aspecten:
• Sociaal-cultureel: school, verenigingsleven, recreatie, cultuurhistorie
• Sociaal-economisch: bedrijven, landbouw, toerisme, voorzieningen

De Vereniging Kleine Kernen draagt zorg
voor de procesbegeleiding met de heren
Klaas Westerbeek en Gert Bosveld.

De Gemeente Winterswijk draagt
financieel bij aan het tot stand komen van de
buurtschapsplannen via de Stichting WCL

• Ruimtelijk: verkeer, veiligheid, landschap, wonen
• Politiek: inspraak lokaal beleid - wat vinden wij belangrijk?

					

Doe mee!

Beste buurtgenoten, verenigingsbesturen en ondernemers,
Om het niveau van de leefbaarheid in onze buurtschap te behouden dan
wel te verbeteren, moeten we als bewoners eerst helder voor ogen hebben
wat we willen behouden of wat we willen verbeteren. Daar moeten zoveel
mogelijk mensen het mee eens zijn. Dat betekent dat bij het ontwikkelen
van een buurtschapplan alle bewoners de kans krijgen om mee te denken
over de toekomst van de buurtschap. Daarbij kan het gaan om onderwerpen
als verkeersveiligheid, woningbouw, sport en bewegen, verenigingsleven,
bedrijvigheid en toerisme. Ten aanzien van alle belangrijke onderdelen
zullen de bewoners een standpunt moeten bepalen, dat leidt tot de
uiteindelijke buurtschap-visie.
Een antwoord op de vraag: welke kant gaan we de komende jaren op?
Wanneer van het begin af aan alle bewoners bij het maken van het
buurtschap-visie betrokken worden, zal het uiteindelijke buurtschapsplan
breed gedragen worden. Het betekent tevens, dat elke buurtschap aan het
eind van de rit een sterk document in handen heeft, dat een grotere kans
heeft op de beleidsagenda van diverse instanties te komen.
Het maakt het gemakkelijk om allerlei partijen die iets van plan zijn in
het landelijk gebied (te denken valt daarbij aan overheid, waterschap,
recreatieschap) te laten zien wat de buurtschap wil, maar ook wat het niet
wil.
Daardoor is het voor de buurtbelangen verenigingen gemakkelijker om
snel en adequaat te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. De
proactieve werking van een buurtschapsplan treedt op bij nieuwe plannen
van overheden.
Het Misters Belang kan dan sneller en makkelijker reageren, dus
effectiever inspreken.
Tot dan op de startbijeenkomst op 23 maart om 20.00 uur in
Zaal “Den Tappen”.
Namens het bestuur Misters Belang.

