TEN POST

VERSTERKT en
VERNIEUWT!!!

WIJ HOPEN U ALLEMAAL TE ZIEN, MAAR VOORAL TE SPREKEN!

Graag herinneren wij u nog even aan de eerste dorpsavond op woensdag 23 mei a.s.
Het dorpsbelangenplatform wil dan graag met u in gesprek over de dorpsvernieuwing in Ten Post.
Er komt binnenkort geld beschikbaar voor dorpsvernieuwing. We krijgen NU een
mooie kans om de versterkingsopgave te koppelen aan de dorpsvernieuwing.
Uiteraard kijken we daarbij samen met u naar de Dorpsvisie die in 2016 is
opgesteld. Wij willen graag een plan indienen dat door het dorp gedragen wordt.
We hebben u in onze flyer van de vorige keer een agenda beloofd. Echter, we
zijn van mening dat het veel beter is als het dorp de agenda bepaalt. Het wordt
daarom een avond waarop iedereen actief mee kan doen. We hopen dat we aan
het eind van de avond dan samen de onderwerpen voor volgende avonden kunnen
vastleggen.

UITNODIGING!
Woensdag 23 mei

Eerste Dorpsavond over de versterking en vernieuwing van Ten Post.
20:00 uur, Dorpshuis Ten Post.
Wij hebben deze eerste avond voorbereid samen met de Gemeente Ten Boer, de
woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. U leest
het goed, de eerste avond want er volgen er meer! Zo veel als nodig is!
Inmiddels zijn er bij het Dorpsbelangenplatform ook een architect, stedenbouwkundige,
landschapsarchitect en een cultuurhistoricus aangeschoven om samen met ons mooie en
haalbare plannen te maken voor Ten Post. Zij zijn aanwezig op 23 mei a.s., ook om ons te
prikkelen en te inspireren.
De verdere opzet is dat we met elkaar in kleine groepen bespreken wat wij belangrijke
thema’s/ vraagstukken vinden waar we het de komende periode over willen hebben wat
betreft de dorpsvernieuwing.
Wij vinden het erg belangrijk dat u er bij bent! Voor u als inwoner van Ten Post is er nú een kans
om met mooie ideeën en plannen te komen die zorgen voor een mooi toekomstbestendig dorp.
We werken momenteel ook aan een website die informatie geeft over dorpsvernieuwing en
belangrijke thema’s rondom de versterking. De verwachting is dat deze eind mei gereed is. U kunt
de website dan vinden via www.tenpost.info of via www.dorpsvernieuwingtenpost.nl

Namens Dorpsbelangenplatform Ten Post: Eline van Rossem, Johan Pleizier, Henk Veninga,
Rene Koorn, Lammert Bolhuis, Bart Corporaal, Patrick Buntjer en
Gemeente Ten Boer: Henry Vos, Anna Tahaparij, Marie-Lou Gregoire en Ale Woudstra
(gespreksleider), Sandra van Assen en Annet Ritsema, Freddy Sekema (Wierden & Borgen) en
Jenny Teune (NCG).
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