Onderwerp: Dorpsvisie en Lidmaatschap

Westerlee: september 2015

Beste Dorpsgenoten,
In 2007 hebben wij met alle inwoners van Westerlee een Dorpsvisie kunnen opstellen waarin de toenmalige
stand van zaken in Westerlee en de visie van de bewoners ten aanzien van de toekomst weergegeven
werden.
Met genoegen kunnen wij melden dat na het laatste project “de reconstructie van de Hoofdweg” zo goed als
alle punten uit deze Dorpsvisie afgehandeld c.q. uitgevoerd zijn en het van belang is om samen met u een
nieuwe Dorpsvisie op te gaan stellen, zodat we toekomstige ontwikkelingen beter kunnen stroomlijnen en
waar mogelijk verbeteringen kunnen realiseren.
De werkgroep `Dorpsvisie Westerlee` van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, heeft om inzicht te
krijgen hoe u denkt over uw woonomgeving een vragenlijst (zie bijlage) opgesteld. Met de verkregen
informatie willen wij, een nieuwe Dorpsvisie gaan opstellen. De vragenlijst is volledig anoniem en het
invullen ervan zal weinig tijd kosten en kan door iedereen die ouder is dan 18 jaar ingevuld worden. Deze
vragenlijst is ook te downloaden via de site van de Vereniging Dorpsbelangen www.westerlee-vdw.nl zodat
indien gewenst meerder personen uit één gezin deze vragenlijst in kunnen vullen.
Omdat het voor Westerlee belangrijk is om een nieuwe Dorpsvisie te ontwikkelen, willen wij de door u
ingevulde vragenlijst graag op 5 en/of 6 oktober komen ophalen.
Tenslotte treft u als bijlage ook nog een aanmeldingsformulier aan voor het gratis lidmaatschap van de
VDW. Het lidmaatschap is alleen voor inwoners van Westerlee van 18 jaar en ouder en kost u verder
helemaal niets. Hoe meer leden hoe beter wij aan de gemeente en andere organisaties kunnen laten zien
dat de VDW namens de inwoners spreekt. Help ons daarbij en meld u aan als lid van de Vereniging
Dorpsbelangen Westerlee. Het aanmeldingsformulier is eventueel ook te downloaden via de site van VDW.

Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Dorpsbelangen Westerlee
Ger de Maar (Voorzitter VDW)
Bijlagen: vragenlijst t.b.v. Dorpsvisie
Aanmeldingsformulier

De vragenlijst wordt door ons bij u opgehaald op 5 en/of 6 oktober
Met dank vast voor uw medewerking.

