Van de dorpsraad Midwoud / Oostwoud

18 april 2018

Via de gemeentebode houden wij u op de hoogte van onze lopende zaken en activiteiten
die we ondernemen en van belang zijn voor de inwoners.
(lees die ook via onze eigen website www.dorpsraadmo.nl)
1- 4 Mei herdenking 2018
2- Vooraankondiging bewoners(start)bijeenkomst Kernvisie op maandag 11 juni ’18
Ad-1
De 4 mei herdenking is nu snel. Zoals al aangegeven dit keer niet meer in de oude
vertrouwde kerk van Midwoud. Want die is verkocht en wordt nu tot woonhuis
verbouwd.
We gaan naar de overkant. In het enige echte oude Gemeentehuis van Midwoud zal Yvo
Verschoor ons ontvangen in de oude schoolruimten aan de achter- en aan de zijkant van
dit gebouw. Het word een bijzondere herdenking in een bijzondere ambiance met
belangeloze muzikale medewerking van Loes Maas en Yvo Verschoor. De gedichten en
beelden van de kinderen van de Koet en de verhalen van Geert Mos, Yvo Verschoor en
Hil Polsma maken dit uur van het herdenken bijzonder. Thema is het verzet als
voorbeeld. Inloop vanaf 18:50 uur en om 19:05 uur beginnen we met het programma.
Ad-2
Bewoners(start)bijeenkomst Kernvisie-ontwikkeling in café de Post op maandag 11
juni 2018 om 19:30 uur. Dit is erg belangrijk voor iedereen, die mee wil denken over zijn
leefomgeving, sociale ontwikkelingen en faciliteiten van onze dorpen.
Samen met de Gemeente Medemblik en de buurdorpen Nibbixwoud, Onderdijk en
Zwaagdijk-West ontwikkelen we, ieder voor zich, een 10-jarenplan (dorpsvisie of
Kernvisie genaamd).
Dit plan moet tot stand komen in samenwerking met u, als bewoner.
Daarom nodigen we u uit voor deze startbijeenkomst Kernvisie.
Op deze avond presenteren wij de uitslag van de enquête (sociale monitor) die vorig
jaar steekproefsgewijs is gehouden i.o.v. de Gemeente Medemblik.
Daarna gaan we met u in gesprek over wat u belangrijk vindt over verschillende
dorps(kern)gebonden onderwerpen en wat u vindt dat in de kernvisie genoemd moet
worden. Nadat de kernvisie geschreven is willen we deze nog eens aan u presenteren.
Vervolgens komt er een schouw met de gemeente en kijken we wat er gerealiseerd zou
kunnen worden en hoe. Hun beleid wordt daarop afgestemd en valt binnen het
leefbaarheidsplan, dat vorig jaar is aangenomen door de raad.
Later volgt hierover meer informatie, maar zet de datum aub in uw agenda.
Melchior Luitwieler namens De DMO

