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Aankondiging bewoners(start)bijeenkomst Kernvisie op maandag 11 juni ’18
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). In het kader van de bewonersparticipatie en het
leefbaarheidsplan van onze gemeente zal dit plan tot stand moeten 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 (en 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. We zullen een aantal voorbeelden vast aan u voorstellen.
Groenzone Oostwoud/Midwoud
In een eerder stadium waren we zelf al begonnen met een werkgroep Groenzone om het
laatste restje groen tussen Oostwoud en Midwoud mede te kunnen bepalen met
inrichten. Met deze werkgroep en u willen we ook dit onderwerp onderbrengen in de
nieuwe dorps(kern)visie.
Na de bewonersavond zullen we nog een huis aan huis enquête, over de gekozen kern
specifieke onderwerpen, houden en meenemen in het schrijven van ons concept.
Nadat het conceptvoorstel kernvisie geschreven is willen we deze nog eens aan u
presenteren en met u doornemen.
Na de laatste aanpassingen komt dit voorstel kernvisie op papier in een foldervorm en
krijgt iedereen een exemplaar.
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.
Zet de datum a.u.b. in uw agenda en tot ziens in de Post.
Koffie en thee zijn voor rekening van de DMO
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