TEN POST

VERSTERKT en
VERNIEUWT!!!

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

Dorpsavond vernieuwing en versterking
in Ten Post, Winneweer en Wittewierum
Op woensdag 17 oktober 2018 vindt in het Dorpshuis in Ten Post wederom een
dorpsavond plaats. Deze avond staat vooral in het teken van een presentatie van de
eerste contouren van wat we in de nabije toekomst willen voor Ten Post. Waar staan we
nu en hoe gaan we de dorpsvernieuwing verder aanpakken? We hebben met uw hulp en
via de vorige dorpsbijeenkomsten al veel nieuwe ideeën ‘opgehaald’. Nu is het tijd voor
een terugkoppeling! We maken tevens gebruik van het moment om onze burgemeester
en zijn raadsleden te benadrukken dat we als Ten Post graag een bevestiging willen voor
de voortgang van deze plannen in de nabije toekomst, nu we per januari 2019 officieel
onderdeel gaan uitmaken van de gemeente Groningen.
Tevens krijgt u op deze avond informatie rondom de laatste stand van zaken rondom de
versterking. Als Dorpstafel hebben we de NCG, Wierden & Borgen en de gemeente
gevraagd om ons allemaal bij te praten; waar staan we in de versterking, wat is er bekend,
wat niet, hoe ziet de planning er uit, wat eerst etc.

UITNODIGING!
Woensdag 17 oktober

Agenda woensdag 17 oktober 2018, 19:30 uur, Dorphuis Ten Post
1. Welkom korte toelichting op het programma van de avond
2. Presentaties dorpsvernieuwing gebaseerd op thema’s woningaanbod, groen, verkeer, sociale
samenhang en leefbaarheid
3. Officiële overhandiging tussenstand dorpsvernieuwing en aandacht voor de toekomst aan
burgemeester Frank de Vries
4. Korte pauze (20:15-20:30)
5. Stand van zaken versterking
6. Plenaire terugkoppeling en afspraken over het vervolg
7. Afsluiting en napraten met een hapje en drankje omstreeks 22.00 uur
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Bent u verhinderd? Kijk dan op de website voor de terugkoppeling van
de plannen op www.dorpsvernieuwingtenpost.nl
Heeft u specifieke vragen of opmerkingen c.q. ideeën, laat het ons
weten. Dat kan via info@dorpsverniewingtenpost.nl
Dit is een belangrijke avond voor de toekomst van Ten Post, Winneweer
en Wittewierum. We hopen u dan ook woensdagavond 17 oktober
allemaal te zien…maar vooral te spreken!

Namens Dorpsbelangenplatform Ten Post en de Straatvertegenwoordigers: Eline van Rossem,
Johan Pleizier, Patrick Buntjer, Henk Veninga, Rene Koorn, Jan Klerken, Lammert Bolhuis, Jan Jut,
Iena Penninga, Hetty van der Molen, Erica Bolhuis, Teije Penninga.
Gemeente Ten Boer: Henry Vos, Anna Tahaparij, Marie-Lou Gregoire en
Ale Woudstra (gespreksleider)
Sandra van Assen en Annet Ritsema (Spechtarchitecten), Freddy Sekema (Wierden & Borgen)
Kees Molenaar en Jenny Teune (NCG).
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