Uitnodiging.
Datum: woensdag 03-06-2015

Tijdstip: 20.00 uur - 21.30

Een “nieuw” dorpshart in Maasbommel
De werkgroep voor een nieuw/vernieuwd MFA in Maasbommel is weer een stap verder.
De gemeenteraad heeft 30 april een beslissing genomen over het beschikbaar stellen
van een budget. Het budget is bestemd voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek
naar het “nieuwe” MFA in Maasbommel.
Waarom een haalbaarheidsonderzoek?
Om de leefbaarheid in ons dorp te behouden of vergroten is het zeer wenselijk om de
voorzieningen zoveel mogelijk op peil te houden of te vergroten en daar waar mogelijk
te concentreren. Op die manier kan er een “dorpshart” ontstaan waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten en samenkomen voor ontspanning. Ook voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van welzijn, werk en zorg zal een centraal punt een belangrijke
rol spelen. Een up to date MFA dat hiervoor ruimte kan bieden is dan een belangrijke
voorwaarde. In de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 komt duidelijk naar voren dat de
dorpen hun Leefbaarheid zelf moeten initiëren en uitvoeren.
Het is van groot belang dat er draagvlak is onder de bewoners in ons dorp en de gebruikers van het dorpshuis. Een andere belangrijk punt is dat het geheel financieel haalbaar
is. Zowel nu als in de komende jaren. Hiervoor is een gedegen onderzoek noodzakelijk.
Dit traject wordt nu in gang gezet. Wij, dat zijn de vereniging de Hanze, werkgroep
nieuw MFA en het bureau dat het haalbaarheidsonderzoek doet, willen beginnen met een
informatie avond. Dan wordt u geïnformeerd over wat er de komende maanden gaat gebeuren. Wat willen we gaan doen, hoe we dat willen doen en vooral, hoe we iedereen er
bij willen betrekken. Dat willen we op deze avond graag met u delen maar ook horen wij
graag uw vragen, opmerkingen en suggesties.
We hebben nog een tweede onderwerp dat we met u willen bespreken. Wij willen uw
mening weten over de nieuwbouwplannen van het Watersportcentrum aan de
Bovendijk. Dit zijn oude plannen (EMAB), waar we al eens over gesproken hebben, die
opnieuw actueel zijn geworden.

Wij zien u graag op woensdag 03 juni om 20.00 uur in de Hanze.

Met vriendelijke groet,
Ontmoetingscentrum de Hanze
Contact adres:
Raadhuisdijk 36a
6627 AD Maasbommel

Werkgroep MFA

Dorpscomité Maasbommel

E-mail: mfamaasbommel@hetraadhuis.info

