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Schetsen in De Drie Polders
Uitnodiging terugkoppeling De Drie Polders op 9 juni 20.00 uur in de
CazemierBoerderij in Tolbert

Schetsen in De Drie Polders
Je las het al in eerdere nieuwsbrieven: een nieuwe serie schetssessies is weer
gestart. De eerste schetssessies in het Dwarsdiep Noord en Zuid hebben we
gehad en ook de tweede schetssessie in Polder de Dijken – Bakkerom,
inclusief terugkoppeling aan de in  en aanwonenden en bestuurders. Zie
hiervoor de laatste nieuwsbrieven. Nu is de tweede schetssessie van De Drie
Polders aan de beurt en ook de terugkoppeling aan de streek en bestuurders.
 

Wat is een schetssessie
Met een schetssessie werken meerdere betrokkenen samen aan oplossingen
voor moeilijke ruimtelijke opgaven in een gebied. De kennis en ervaring wordt
op die manier gebruikt. Het werkt het beste met een kleine groep mensen die
een brede afspiegeling vormt van belanghebbenden in het gebied. Denk aan
bewoners, ondernemers, grondeigenaren en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties. Over het hoe en waarom van een schetssessie kun je
meer lezen op onze website. 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=c39ae3306d95308cb78ced526&id=a7cb93903f&e=%5BUNIQID%5D
http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/nieuwsbrieven-gebiedscommissie/
http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/schetssessie/


Uitnodiging
We kunnen ons goed voorstellen dat je geïnteresseerd bent in de uitkomsten
van de sessie in jouw gebied. Per gebied houden we daarom voor de in- en
aanwonenden van dat gebied een terugkoppeling. Je bent daar van harte
welkom.

 

Terugkoppeling voor in- en aanwonenden
van De Drie Polders

Donderdagavond 9 juni
Start om 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur)

 
De avond houden we in de CazemierBoerderij in Tolbert (Hoofdstraat 27).

Kun je er niet bij aanwezig zijn? We maken een verslag van de avond en dat
plaatsen we zo snel mogelijk na de avond op onze site. 

Volg ons op Twitter Kijk ook eens op onze site

Veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de
inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het

gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en

http://www.cazemierboerderij.nl/
https://twitter.com/projectzwk
http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/


leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en
toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Hiervoor is begin vorig jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in
het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een concept-
inrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en

andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon-
en/of werkgebied.
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