Uitnodiging informatiebijeenkomst toekomst dubbeldorp
Harbrinkhoek/Mariaparochie op weg naar 2030!
HARBRINKHOEK-MARIAPAROCHIE - Op dinsdag 23 januari 2018 komen de inwoners van Harbrinkhoek en Mariaparochie
samen. De stuurgroep Mijn dorp 2030 organiseert die avond van 20.00 tot 22.00 uur bij Restaurant Kampkuiper een
informatiebijeenkomst voor alle inwoners van het dubbeldorp. Om iedereen te informeren én te betrekken bij lopende
en nieuwe initiatieven voor de leefbaarheid en toekomst van Harbrinkhoek-Mariaparochie.

De stuurgroep van het dubbeldorp heeft evenals de verschillende werkgroepen de afgelopen tijd veel thema’s b
 enoemd
en opgepakt. ‘Nu is het tijd om met de inwoners te delen waar we mee bezig zijn en waar we staan. Ook roepen we
de mensen op om mee te doen en denken. Want samen is het gezelliger én bereiken we meer’, vertelt stuurgroeplid
Annette Kersten. ‘Daarom nodigen we álle inwoners van ons dubbeldorp uit om dinsdag 23 januari naar Kampkuiper te
komen. De inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.’

Programma
De stuurgroep start met een inleiding op de visie op 2030 en informeert de inwoners over de (nieuwe) organisatie/
structuur voor het dorp. Daarna komen achtereenvolgens de werkgroep duurzaamheid en de werkgroep
woonconcepten aan het woord. Zij delen ideeën en gaan in op vragen voor zonnepanelen voor eigen woningen, een
energiecoöperatie en het opgestarte woononderzoek.

Na een korte pauze geeft de werkgroep herinrichting een inkijk in onder meer de infrastructuur van de Almeloseweg.
Ook de werkgroep zorg en welzijn zal iets over Buurtproat (“weet wat leeft in je straat”) vertellen.
De bijeenkomst eindigt met een borrel. In iedere hoek staan de werkgroepleden opgesteld om met inwoners de vragen
en ideeën die leven te bespreken.

Praat, denk en doe mee!
Doe inspiratie op. Stel je vragen. Want samen houden we ons dorp ook in de toekomst leefbaar en energiek.
Wil je vooraf meer informatie? Ga naar www.dorpsraadhm.nl of neem voor vragen telefonisch contact op met
Annette Kersten: 06 - 51 07 00 02.

Praat, denk en doe mee!

Laat je horen!

