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

Woensdag 14 november aanstaande om 19.30 uur
in Gemeenschapshuis den Tref te Hapert
Het nieuwe college is een half jaar onderweg en werkt aan de afspraken en toekomstplannen
van het coalitieakkoord en het raadsprogramma. Een goed moment om met het college
daarover te spreken en de inwoners van Hapert te informeren.
Ons dorp is volop in beweging. Er wordt op diverse plaatsen intensief gebouwd en er staan op
korte termijn diverse belangrijke ontwikkelingen op stapel. Waar is het nieuwe college het
voorbije halfjaar mee gestart en wat zijn de plannen van het college voor de komende
periode? Krijgen de speerpunten uit de door het GBOH opgestelde dorpsvisie “Hapert,
Aantrekkelijk en Vitaal“ daadwerkelijk een plaats in de uitvoering van het college? Waar
staan we nu m.b.t. de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) Hart voor
Hapert en wat is de planning voor de komende periode? Hoe krijgt de herinrichting van de
Ganzestraat en de Nieuwstraat op korte termijn gestalte?
Belangrijke thema’s die de inwoners van Hapert dagelijks bezig houden. Zij krijgen dan ook
tijdens deze avond ruimschoots de gelegenheid om daarover vragen te stellen.
Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 15 mei 2018
3. Toelichting door het college van burgemeester en wethouders op de beoogde inkleuring
van de speerpunten uit de dorpsvisie “Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030” (huisvesting
voor de toekomst, functioneel versterken centrumgebied, bevorderen
verkeersveiligheid) zoals verwoord in het coalitie akkoord en vastgestelde
raadsprogramma.
4. Stand van zaken herinrichting Nieuwstraat-Ganzestraat.
5. Actuele ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijven Park (KBP)
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6.

Voortgang realisatie plan MFA-Hapert.
Bureau “Tarra architecten” is nauw betrokken bij de uitwerking van het MFA-plan.
Zij zijn uitgenodigd de vorderingen tot nu toe nader toe te lichten. De ruimtelijke
indeling van de nieuwe MFA is inmiddels vastgesteld. Inzichtelijk is dus voor welke
functies nieuwbouw zal worden gepleegd en welke activiteiten straks in de pastorie en
het kerkgebouw gaan plaatsvinden. Eventuele vragen naar aanleiding van de presentatie
zullen door het college van burgemeester en wethouders worden beantwoord.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Bestuur GBOH
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