Van de dorpsraad Midwoud / Oostwoud

15 juli 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)
Verslag bewoners(start)bijeenkomst Kernvisie op maandag 11 juni ’18
Zo, nog even voor het zomerreces een kort verslag van de startbijeenkomst Kernvisieontwikkeling in café de Post op maandag 11 juni 2018 om 19:30 uur.
Samen met de Gemeente Medemblik en de buurdorpen Nibbixwoud, Onderdijk en
Zwaagdijk-West ontwikkelen we, ieder dorp-kern 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 komen in samenwerking
met u, als bewoner.
Daarom kwamen we bij elkaar voor deze startbijeenkomst Kern(dorps)visie.
Op deze avond presenteerden wij de uitslag van de enquête (en sociale monitor) die
vorig jaar steekproefsgewijs is gehouden i.o.v. de Gemeente Medemblik.
Vervolgens gingen we met de bewoners (ongeveer 40) in gesprek over wat wij belangrijk
vinden. De opkomst was misschien niet zo groot, maar kwalitatief wel zeer goed.
Onderwerpen die voorbij kwamen en waar men ideeën over had waren:
Inrichting Groenzone Oostwoud/Midwoud
Renovatie en herinrichting Tripkouw
Inrichting Korteling als plein
Hoe zien we de toekomst van de verenigingen
Duurzaamheid
Wonen en woningbouw
Vaarroutes
Hoe de ouderen erbij te betrekken
Sport en recreatie
Gezondheid: wat voor dorp(en) willen we zijn
Openbare ruimte
Jongeren; wat willen we voor de jongeren
Accommodaties; sportzaal, dorpshuis, winkelbestand
Verkeer en veiligheid
Ondernemend Midwoud/Oostwoud

Bij al deze onderwerpen kon men op post-it gekleurde papierplakkers hun idee daarover
opschrijven en bijplakken. Er werd volop gediscussieerd en geschreven.
Met de vele ideeën gaan we nu aan de slag en gaan we nog een huis aan huis enquête,
over de gekozen kern specifieke onderwerpen, houden en meenemen in het schrijven
van ons concept. Dat zal na de zomervakantie gaan gebeuren.
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.
Melchior Luitwieler namens De DMO

