Berg en Dal, maart 2019

Beste bewoners van Berg en Dal,

Onze Gemeente Berg en Dal wil graag weten wat er leeft onder haar bewoners van de dorpskernen
en heeft daarvoor het begrip “dorpsagenda” gelanceerd.
In diverse dorpen binnen onze gemeente zijn de bewoners al bezig met het opstellen van hun
dorpsagenda en worden daarbij financieel ondersteund door de gemeente.
Nu willen wij, praktisch en inhoudelijk ondersteund door Forte Welzijn, voor ons mooie dorp Berg en
Dal ook een dorpsagenda samenstellen en daarbij bent u aan zet.
Wat vindt u belangrijk wat op onze Berg en Dalse dorpsagenda moet komen?
U weet misschien dat de Dorpsraad in 2015, in samenwerking met de HAN ,ook al een onderzoek
heeft gedaan onder onze bewoners en daar kwamen een aantal speerpunten uit.
- Wonen
- Veiligheid
- Jeugd & Jongeren
- Communicatie
- Voorzieningen/ontmoetingspunten
Vraag 1 : Hebt u naar aanleiding van bovenstaande speerpunten concrete en meer gedetailleerde
wensen en of ideeën welke volgens u op de dorpsagenda horen?
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………
Vraag2 : Hebt u nog aanvullende of nieuwe punten welke volgens u op de dorpsagenda horen?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………
Wij ontvangen uw antwoorden graag vóór 16 april 2019.Houd uw antwoorden kort en bondig!
U kunt uw antwoorden inleveren bij dorpshuis Kerstendal waar een bus staat voor uw formulier.
Of u kunt uw antwoorden sturen naar dorpsagendabd@gmail.com
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die ook sturen naar bovenstaand e-mail adres.
Op Woensdag 24 april 20.00 uur in Dorpshuis Kerstendal zullen wij de eerste uitkomsten met u
delen en gezamenlijk met u bepalen hoe wij onze dorpsagenda gaan samenstellen \ verder
uitwerken.
Dit initiatief wordt in eerste instantie opgepakt door Het Samenwerkingsverband wat bestaat uit
afgevaardigden namens Dorpshuis Kerstendal (Jos Verstegen), Berg en Dals Bloei ( Wim Altena),
De Berggeiten( Anne Houterman), Tennisvereniging Berg en Dal (Arjan Zoet) en Dorpsraad Berg en
Dal (Imke de Haas) en ondersteund door Forte Welzijn (Petra Kregting)

