Uitnodiging droomavond – 19 juni 2018

“Meedhuizen: verkeer en meer…”
Uitnodiging

Projectleider:
Rients Turkstra
r.turkstra@delfzijl.nl
tel: 06 11 22 52 33
Communicatie:
Yvonne Arnst
y.arnst@delfzijl.nl
tel: 06 48 76 50 84

De gemeente Delfzijl nodigt u uit om op
dinsdag 19 juni aanstaande samen met ons aan
de slag te gaan voor de toekomst van dit mooie
dorp. Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect,
leidt de avond. We beginnen met een kort
welkomstwoord door wethouder Menninga,
waarna Mathijs Dijkstra uitlegt hoe we samen
aan het werk gaan. In kleine groepen wordt
gesproken over de gezamenlijke doelen en
mogelijke tegenstellingen aan de hand van een
dorpsplattegrond. Daarna gaan we het dorp in
om de belangrijkste plekken te markeren. We
sluiten daarna weer samen af in de herberg.
Ons doel van de avond is een nog duidelijker
beeld te krijgen van hoe u het dorp gebruikt,
ervaart en waardeert. Wat doet u in het dorp.
Wat is daarbij heel goed geregeld en wat
zou beter kunnen. We gaan dus verder met
de opmerkingen en ideeën, die tijdens de
inloopavond van 26 april zijn gedaan en met de

uitkomsten van de project start up van 9 mei.
Bij deze project start up waren de betrokken
organisaties uitgenodigd en was het dorp
vertegenwoordigd door Dorpsbelangen.
Tijdens de droomavond stellen we ook de
werkgroep Ontwerp samen. U kunt aangeven
of u wilt meedoen aan deze werkgroep. Het
verkeersplan, de woonvisie en de opgave voor
beheer en onderhoud in het dorp blijven basis
voor het project.
De droomavond wordt gehouden in de zaal van
café Lanting, Hoofdstraat 27 in Meedhuizen.
Mocht u vragen hebben over deze avond,
neem dan contact op met Yvonne Arnst,
communicatieadviseur van het project. Zij zorgt
dat uw vraag wordt beantwoord. U kunt bij haar
ook uw mailadres achter laten, zodat we u in de
toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de

laatste stand van zaken van het project, kunnen
toesturen. Het mailadres van Yvonne is:
y.arnst@delfzijl.nl.
We hopen u dinsdag 19 juni de hand te kunnen
schudden.
Met vriendelijke groeten,
Rients Turkstra,
Projectleider Delfzijl

Programma
18.45 uur Inloop
19.00 uur Woord van welkom door wethouder
Menninga
19.05 uur Inleiding door landschapsarchitect
19.20 uur Werksessie
20.30 uur Wandeling
22.00 uur Afsluiting in de herberg

