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- Meepraten over de kwaliteit van de openbare ruimte van de
gemeente Zundert? Ga mee schouwen! Wat vindt u van de kwaliteit van de openbare ruimte? Wordt het groen voldoende onderhouden? En hoe ligt
de verharding erbij? De gemeente werkt aan een ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte’, dat de afspraken
over het onderhoud van de openbare ruimte gaat vernieuwen. Keuzes die daarin gemaakt worden hebben
invloed op uw eigen dorp of buurt. Reden om samen met u verschillende locaties in de openbare ruimte te
beoordelen. Wij nodigen u graag uit om samen met de gemeente te bekijken hoe de openbare ruimte er in uw
kern bij ligt.
Op zaterdag 7 september en woensdag 11 september organiseren we ‘schouwrondes’. We bezoeken met de
fiets een aantal locaties in de gemeente en bespreken de kwaliteit van de openbare ruimte. De resultaten van
de schouw nemen we mee in het ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte’.
Tijdens de schouw op zaterdag 7 september bezoeken we de kernen Wernhout, Achtmaal en Klein-Zundert.
We schouwen om:
10:00 uur in Achtmaal met als startpunt Basisschool de Wegwijzer;
11:30 uur in Wernhout vanaf Gemeenschapshuis Wierenbos;
13:00 uur in Klein Zundert met als startpunt Basisschool Sint Antonius.
De schouwronde op woensdag 11 september bezoekt de kernen Zundert en Rijsbergen.
We schouwen om:
15:00 uur in Zundert en starten vanaf het gemeentehuis op de Markt;
18:15 uur in Rijsbergen vanaf ‘De Weeghreyse’.
Wilt u graag meedenken over het onderhoud van het groen, verharding en straatmeubilair in de gemeente
Zundert?
Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar:
bewonersschouwzundert@outlook.com.
Wij verwelkomen u graag bij de schouwrondes!
Zorg dat u een fiets tot uw beschikking heeft.
Graag tot 7 en/of 11 augustus,
Rob Gaveel
Programmacoördinator Beheer en Ontwikkeling
Openbare Ruimte & Projectleider Integraal
Beheerplan Openbare Ruimte
Wethouder Openbare Ruimte, Patrick Kok.
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