TEN POST

VERSTERKT en
VERNIEUWT!!!

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

Tweede dorpsavond vernieuwing en versterking in
Ten Post, Winneweer en Wittewierum
Op maandag 16 juli 2018 vindt in het Dorpshuis in Ten Post de tweede dorpsavond plaats.
De eerste avond was een vruchtbare avond. We hebben toen met zijn allen al veel
informatie opgehaald. Kortom, we WETEN nu over welke 11 thema’s het moet gaan bij de
dorpsvernieuwing van Ten Post, Winneweer en Wittewierum. De uitdaging is nu dat we er
samen met u achter komen wat we WILLEN voor Ten Post, Winneweer en Wittewierum.
Er is dus een verdiepingsslag nodig per thema. Wat maakt Ten Post nu Ten Post? Moeten de
gang van zaken en plekken blijven zoals nu, of moeten we iets drastisch veranderen in de
toekomst? Op 16 juli bekijken we de eerste twee thema’s: dorpskarakter en leefbaarheid.

UITNODIGING!
Maandag 16 Juli

Tweede dorpsavond versterking en vernieuwing Ten Post,
19:30 uur, dorpshuis Ten Post.
Agenda van de avond
Start van de avond is 19:30 uur. We starten een half uur eerder dan de vorige keer.
Er is namelijk veel te doen!!
1. Opening over de avond: wat gaan we doen, wie gaat dat doen etc. (5 min.) (gespreksleider)
2. De twee thema’s (totaal 45 minuten)
a. het dorpskarakter en de identiteit van Ten Post, Wittewierum en Winneweer door
Marinke Steenhuis, cultuurhistoricus.
b. de voorzieningen, verbindingen en leefbaarheid van Ten Post (woningvoorraad, krimp of groei)
door Jan Kleine, sociaal geograaf.
3. Korte pauze
4. Werksessies (totaal 1-1,25 uur): Hier kunt u allen aan meedoen.
- Werksessie thema 1: Identiteit Ten Post ruimtelijk en historisch.
- Werksessie thema 2: Voorzieningen, verbindingen en leefbaarheid.
Daarnaast is er de hele avond de mogelijkheid om aan een gesprekstafel met Marinke Steenhuis
door te praten over de historische dorpskarakteristiek.
5. Plenaire terugkoppeling en afspraken over het vervolg.
6. Afsluiting en napraten met een hapje en drankje omstreeks 22.00 uur.
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Top 3!
We vragen u op deze avond ook om een top 3 te maken van de thema’s die voor u het
allerbelangrijkst zijn om na de zomer op te pakken. U kunt kiezen uit de negen andere thema’s
die uit de eerste dorpsavond naar voren zijn gekomen:
1. verkeersveiligheid,
2. groen/openbare ruimte,
3. energie(transitie),
4. dorpscentrum,
5. wonen,
6. zeggenschap,
7. werkgelegenheid en ondernemen,
8. jongeren en leeftijdsvriendelijk,
9. recreatie, toerisme en sport.
Op 16 juli kunt u uw keuze dan op een groot bord invullen.

Bent u verhinderd? Geef dan uw lijstje aan iemand mee die wel komt.
Mailen kan ook naar dorpsbelangenplatform@tenpost.info. Aan het eind van de avond wordt de
top 3 bekendgemaakt. Dan weet het advies- en ontwerpteam waar het accent tijdens een volgende
dorpsavond na de zomervakantie op moet komen te liggen.

Verslag
Was u er de eerste avond niet bij of wilt u uw geheugen opfrissen, lees dan het verslag van die
avond nog eens door op onze website, www.tenpost.info (Zie Ten Post vernieuwt/documenten).

Aanmelding
Als nu al weet dat u komt, dan kunt u een e-mail sturen naar dorpsbelangenplatform@tenpost.info.
Opgave vooraf is niet verplicht, maar voor onze planning wel handig.
We hopen u maandagavond 16 juli allemaal te zien… maar vooral te spreken!
Namens Dorpsbelangenplatform Ten Post: Eline van Rossem, Johan Pleizier, Henk Veninga,
René Koorn, Lammert Bolhuis. (Straatvertegenwoordigers: Patrick Buntjer, Iena Penninga,
Hetty van der Molen, Erica Bolhuis, Jan Klerken).
Gemeente Ten Boer: Henry Vos, Anna Tahaparij, Marie-Lou Gregoire en Ale Woudstra
(gespreksleider).
Sandra van Assen en Annet Ritsema (Specht Architecten), Freddy Sekema (Wierden & Borgen) en
Jenny Teune (NCG).
Voor meer informatie zie ook www.tenpost.info (Ten Post vernieuwt)
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