In 2016 is de Dorpsvisie Woltersum gemaakt. Ook is onlangs een vragenlijst
rondgegaan vanuit Dorpsbelangen. De gemeente Ten Boer (en vanaf volgend
jaar de gemeente Groningen) wil Woltersum de komende tijd ondersteunen
om te komen tot een uitvoeringsgerichte Dorpsvernieuwingsagenda. Daarin
leggen wij als dorp vast wat er moet gebeuren, wat het dorp zelf kan en
waarvoor we support van buiten nodig hebben. De gemeente stelt hier
menskracht en middelen voor beschikbaar.

Enquête en
uitnodiging
voor
dorpstafels

Enquête
Uw meningen, wensen en ideeën zijn heel belangrijk. Daarom willen we u in
de eerste plaats vragen om de bijgevoegde enquête in te vullen. Wij willen
weten wat er goed gaat in het dorp en wat er nog moet gebeuren. Deze
enquête is aanvullend op de eerdere vragenlijst die Dorpsbelangen had
verspreid en is bedoeld om een nog completer beeld te geven van de dorpsen woonwensen in Woltersum.
Wij verzoeken u één enquête per huishouden in te vullen en voor 15
november a.s. in te leveren bij Zorgboerderij de Slingertuin.

Zorgboerderij de Slingertuin
H.C. van der Ziel
0619199151

U kunt de ingevulde enquête in bijgevoegde enveloppe stoppen.
Scannen en mailen kan ook naar: info@slingertuin.nl of
Rolien.Korthuis@groningen.nl.

info@slingertuin.nl
Rolien.Korthuis@groningen.nl

Praat in november of december mee over dorpsvernieuwing
Er is een dorpsvernieuwingsplatform in oprichting, bestaande uit
dorpsgenoten en vertegenwoordigers namens de gemeente Ten
Boer. Zij worden ondersteund en geadviseerd door een architect, een
stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus en
een sociaal geograaf. Samen bekijken we welke onderwerpen op onze
dorpsvernieuwingsagenda moeten komen. Dat zijn onderwerpen die
al in onze eerder gemaakte dorpsvisie staan, maar wellicht ook nieuwe
onderwerpen. En daarover willen we graag met u rond de tafel.
Wanneer, met wie en waarover?
In november en december vinden gesprekken plaats met kleine groepen
van Woltersummers in alle leeftijdscategorieën; van jong tot oud. Ook
met verenigingen en andere groepen die in het dorp actief zijn, wordt
zo’n gesprek gevoerd. We willen van alle dorpsbewoners weten welke
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onderwerpen er volgens hen beslist niet mogen ontbreken op de
dorpsvernieuwingsagenda. Ook willen we in kaart brengen wat het dorp
zelf kan doen en waar ondersteuning door externe partijen nodig is. De
gespreksdatum stellen we in overleg met u vast.
Geef u op!
Meld u individueel of in groeps- of verenigingsverband voor 15 november
aan bij het dorpsvernieuwingsplatform. Aanspreekpunten zijn Huib van der
Ziel en Addie Dost.

Huib van der Ziel
Telefoonnummer: 06 191 991 51
Email: info@slingertuin.nl

Een mail sturen kan ook, naar: Rolien.Korthuis@groningen.nl. Graag
met vermelding van uw naam, contactgegevens, leeftijd en eventuele
voorkeursdatum (of dagen van de week en overdag of ’s avonds) voor het
gesprek.

Addie Dost
Bouwerschapweg 39
Telefoonnummer: 06 386 104 21
Email: addiedost@hetnet.nl

Voor nadere informatie zie ook www.dorpsvernieuwingwoltersum.nl. Voor
het gemak kunt u de vragenlijst hier ook digitaal invullen.

Rolien.Korthuis@groningen.nl

Vervolg
Deze enquête en de gesprekken vormen de eerste stap op weg naar de
Dorpsvernieuwingsagenda Woltersum. U leest het goed, de eerste stap. Want
er volgen er meer. We werken bijvoorbeeld samen met de school, want we
willen ook de jonge generaties betrekken bij het nadenken over de agenda
voor de toekomst. Na de tafelgesprekken presenteren we alle resultaten zo
snel mogelijk dorpsbreed. Over hoe we daarna verder gaan, bepalen we met
elkaar.
Wij hopen u allemaal te zien, maar vooral te spreken!
Namens het Dorpsvernieuwingsplatform Woltersum in oprichting:
Huib van der Ziel, Erica Dompeling, Addie Dost, Frans Pot, Boudewijn ’t Sas,
Irene Venditti, Tycho Sparreboom, Gerrie Schotman, Leo Dijkstra, Dieta Strijk
en Gemeente Ten Boer: Bert-Jan Bodewes, Anna Tahaparij, Rolien Korthuis en
Ale Woudstra (gespreksleider), Sandra van Assen en Jochem Koster.
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