Informatieavond GBOH
Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op

Dinsdag 15 mei aanstaande om 19.30 uur in
Gemeenschapshuis den Tref te Hapert
Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college, een nieuw
coalitieakkoord met nieuwe en actuele toekomstplannen.
Het nieuwe college komt zich voorstellen aan Hapert en hun portefeuilleverdeling en plannen
voor Hapert voor deze raadsperiode (2018 - 2022) toelichten. Ons dorp is volop in beweging.
Er wordt op diverse plaatsen intensief gebouwd en er staan op korte termijn diverse
belangrijke ontwikkelingen op stapel waarover het college nadere toelichting zal komen
versterken.
Hebben de speerpunten uit de door het GBOH opgestelde dorpsvisie “Hapert, Aantrekkelijk
en Vitaal“ een plaats gekregen in het coalitieakkoord? Hoe voortvarend wordt de realisatie
van de multifunctionele accommodatie (MFA) Hart voor Hapert nu ter hand genomen? Hoe
krijgt de herinrichting van de Ganzestraat en de Nieuwstraat op korte termijn gestalte?
Gaat uitstel en heroverweging plaats maken voor daadkrachtig en voortvarend uitvoeren?
Kortom, wat mag Hapert van het nieuwe college op allerlei terrein verwachten?
Inwoners van Hapert krijgen tijdens deze avond ruimschoots de gelegenheid om aan het
nieuwe college daarover vragen te stellen.
Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Afscheid van dhr. Antoon Poppeliers, voorzitter van het GBOH
3. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 20 december 2017
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presentatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders gemeente Bladel
- toelichting op de portefeuilleverdeling van het college.
- inhoudelijke toelichting op het coalitie akkoord, het nog te vormen raadsprogramma
en de mogelijke rol en inbreng van de dorpsraden i.c. het GBOH daarbij.
- inkleuring van de speerpunten uit de dorpsvisie “Hapert, Aantrekkelijk en Vitaal
2030” in coalitie akkoord c.q. raadsprogramma.
Beoogde opstart projectgroep wonen als katalysator vanuit het GBOH voor een
vervolgreeks aan projecten ter versterking van de leefbaarheid van Hapert.
Stappenplan/planning realisatie MFA Hart voor Hapert.
Herinrichting Nieuwstraat-Ganzestraat; hoe nu verder?
Actuele woningbouwontwikkelingen incl. de ontwikkeling van de Flexcampus
Nieuwe ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijven Park (KBP)
Rondvraag
Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Bestuur GBOH
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