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Uitnodiging 22 mei of 1 juni 'Samenwerken aan een aantrekkelijk en vitaal centrum Dinxperlo’

:

Geachte heer, mevrouw,

Samen met u willen wij werken aan een aantrekkelijk en vitaal centrum van Dinxperlo.
Daarom nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst op vrijdagmiddag 24 mei. Omdat u het centrum als
geen ander kent, willen we graag met u aan de slag om een plan voor verbeteringen en een beeld
voor de toekomst te ontwikkelen. Er zijn vast dingen waar u ideeën over heeft of waarvan u denkt ‘als
we nu een dit of dat doen’.
Om te komen tot een brede integrale visie en een concreet plan van aanpak delen we het proces in
twee fasen op. In de eerste fase, waar we nu mee starten, willen we zoveel mogelijk informatie
ophalen om de gezamenlijke opgave, urgentie en aanpak voor het centrum te bepalen.
In de tweede fase willen we samen met u en belanghebbenden dan concreet aan de slag met de visie
en het plan van aanpak.
Startbijeenkomsten
Maandag 20 mei:
Woensdag 22 mei:
Vrijdag
24 mei:
Zaterdag
1 juni:

9.30 – 11.30 uur
19.30 – 21.30 uur
15.00 – 19.00 uur
11.00 – 14.00 uur

eigenaren, ondernemers
belangengroepen
bewoners, bezoekers van het centrum
inloop voor iedereen die mee wil werken aan de visie

Wij willen van de startbijeenkomsten actieve werksessies maken, waarbij we u uitnodigen uw ideeën,
wensen, vragen en aandachtspunten in te brengen en met elkaar te delen.
Vanuit de gemeente laten we zien en waar we nu staan, welke vraagstukken er voor liggen en wat
ontwikkelingen zijn.
Dit doen we aan de hand van drie hoofdthema’s:
1. Vitaal centrum winkelen, horeca, supermarkten en overige bedrijvigheid.
2. Ruimtelijke kwaliteit en kansen openbare ruimte, bebouwing, verkeer en verduurzaming
3. Activiteiten en toerisme en kansen versterking samenwerking partijen

Aanmelden
Kom naar de startbijeenkomst, hoor hoe het project wordt gestart en geef uw mening!
Om de bijeenkomsten goed te laten verlopen, willen wij graag van u horen of u aanwezig kunt zijn.
U kunt zich aanmelden via gemeente@aalten.nl
Alvast hartelijk bedankt!

Alles op een rijtje:
Wat:
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Waarom:
Aanmelden:
Vragen:

Startbijeenkomst ‘Samenwerken aan een aantrekkelijk vitaal centrum van Dinxperlo’
Woensdagavond 22 mei 2019; van 19.30 tot 21.30 uur
Raadhuisstraat 8 Dinxperlo
Belangengroepen actief in het centrum van Dinxperlo
Samen de agenda bepalen voor de visie centrum Dinxperlo
gemeente@aalten.nl
Annette van Straten (0534 493 333)

Helaas verhinderd?
Kunt u er helaas niet bij zijn en wilt u wel graag op de hoogte blijven van dit project en wat u kunt
doen? Of wilt u bij een van de andere bijeenkomsten aanwezig zijn, dan kan dit natuurlijk.
Wilt u dit bij voorkeur per mail aangeven: gemeente@aalten.nl.
De bijeenkomst op zaterdag 1 juni is in de foyer van het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg 3.
Wij kijken uit naar uw aanmelding en uw inbreng tijdens de startbijeenkomst!

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten

T.M.M. Kok
Wethouder

