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Uitnodiging
Steenwijk, maart 2012
Geachte bewoners,
Het bestuur van de wijkvereniging nodigt de bewoners van het Van Den Kornputkwartier alsmede
van de Paddenpoel van harte uit voor een informele kennismakingsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 21 maart aanstaande om 19.30 uur
in De Oude Vesting, Meppelerweg 89 te Steenwijk (http://www.deoudevesting.nl).
Doel van deze avond zal tweeledig zijn:



Kennismaking met “uw buren”
Mogelijkheden voor samenwerking

Gezien alle (nieuwe) ontwikkelingen binnen Steenwijk lijkt een vruchtbare samenwerking met “uw
buren” raadzaam om gezamenlijke belangen te identificeren en te communiceren met de gemeente.
Bij al deze ontwikkelingen is het van belang dat ook de stem van de bewoners van het Van Den
Kornputkwartier wordt gehoord. Op deze wijze kan de gemeente rekening houden met de belangen
van de bewoners en hun kijk op de leefbaarheid van deze mooie omgeving. Daarnaast blijkt, dat er ook
vanuit de gemeente behoefte is aan een aanspreekpunt voor deze bewonersgroep. Op deze manier
kunnen bewoners benaderd en betrokken worden bij de leefbaarheid van Steenwijk. In heel
Steenwijkerland vervullen diverse wijkverenigingen en plaatselijke belangen een dergelijke rol. Maar
de bewoners van het Van Den Kornputkwartier zijn thans (nog) niet georganiseerd.
Graag willen wij de bewoners van de wijk Van Den Kornputkwartier enthousiasmeren om zich ook te
verenigen door lid te worden van de wijkvereniging.
Het bestuur van de wijkvereniging Paddenpoel is een zeer dynamisch team en zijn nauw betrokken bij
de wijk, alsmede ook bij alle gemeentelijke activiteiten en ontwikkelingen; uw stem telt !
Daarnaast nodigen wij u graag uit om uw betrokkenheid bij uw woonomgeving een meer praktische
invulling te geven door u op te geven als bestuurslid voor een betere samenwerking!!
Een aantal zaken hebben we redelijk goed op de rit zoals ons wijkbulletin en onze website. Echter door
continue ontwikkelingen is vers bloed meer dan van harte welkom.
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Geef u dus graag op door een mailtje te sturen naar bestuur@paddenpoel.nl of contact op te nemen
met de voorzitter.
Ik hoop u te mogen begroeten op deze bijeenkomst op woensdag 21 maart aanstaande!
In verband met het reserveren van een geschikte ruimte voor het aantal te verwachten deelnemers, wil ik u vragen
bijgevoegde antwoordstrook even in te vullen en te retourneren. Dit mag uiteraard ook per mail.

Bij voorbaat dank en hopelijk tot 22 maart.
Namens het bestuur,

Johan Lubbers
Voorzitter

Agenda:
1. Welkom door de voorzitter van de wijkvereniging Paddenpoel
2. Korte toelichting op belangenbehartiging Paddenpoel in het licht van Van Den Kornputkwartier
a. wat doet een wijkvereniging
b. Kernen & Wijken beleid Steenwijkerland
c. inventarisatie van onderwerpen die momenteel actueel zijn
d. organisatie/reorganisatie
e. nut van samenwerken
3. Presentatie de heer G.M. Laar over geschiedenis Van Den Kornput
4. Presentatie de heer H. van der Veen, opzichter Staatsbosbeheer
5. Rondvraag
6. Sluiting

Geachte organisatie
 U kunt rekenen op mijn aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst op woensdag 21 maart
 Helaas moet ik bedanken voor de uitnodiging, omdat __________________________________

 Graag stel ik mij kandidaat voor een functie binnen de wijkvereniging
bij voorkeur als __________________________________________________________
 Op dit moment ben ik (nog) niet voornemens het bestuur te komen versterken

Naam:

______________________________________

Straat:

______________________________________

Nummer: _______

Postcode:

______________

Telefoon: ______________________________________
e-mail:

______________________________________
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