VOORLOPIGE AGENDA

OPENBARE RAADSINFORMATIEAVOND 17 NOVEMBER 2020
AANVANG 19.30 UUR

I.

II.

Opening door voorzitter mevrouw S.J. van de Goor-Gelens.

Voortgang realisatie Visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0.
1. De historie van het beleidspunt
Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de ‘visie vitaal dorpshart Aalst
2.0’ (hierna: visie) met wijzigingen vastgesteld. In de visie is het streefbeeld
voor de toekomstige ontwikkeling van het dorpshart op hoofdlijnen
uitgewerkt. Op 4 februari 2020 heeft uw raad het procesvoorstel ‘Op weg naar
een Vitaal dorpshart Aalst’ vastgesteld. Daarbij is toegezegd om de
gemeenteraad periodiek te informeren over de realisatie van de visie. Op
dinsdag 17 november a.s. vindt de halfjaarlijkse digitale
raadsinformatiebijeenkomst plaats over deze voortgang.
2. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst
Informeren over de voortgang van de vele deelprojecten die vallen onder het
project Vitaal Dorpshart Aalst.
3. De opzet van deze beeldvormende bijeenkomst
De avond start om 19.30 uur en is voor eenieder te volgen via
https://waalre.raadsinformatie.nl De heer R. van den Kerkhof, projectleider,
zal per deelproject vertellen over de ontwikkelingen die er spelen binnen de
vele deelprojecten. Ook is er voor een ieder de gelegenheid om aan hem
hierover vragen te stellen. De gemeenteraad ontvangt enkele weken na de
raadsinformatieavond ook nog een brief met daarin uitgebreid de voortgang
beschreven op de verschillende deelprojecten, zoals ook tijdens deze avond
aan bod komen.
4. Bijlagen
Zie voor de meest actuele informatie over de voortgang van het dorpshart:
www.duurzaamdoorwaalre.nl/dorpshart-aalst

III.

Sluiting.

De stukken behorende bij deze vergadering vindt u na 5 november 2020 op de website van de
gemeente Waalre in de vergaderkalender via www.waalre.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/vergaderingen.
Alle mensen die aan de raadsinformatieavond willen deelnemen (iets willen zeggen) worden
gevraagd contact op te nemen met de griffie, via griffie@waalre.nl of (040) 2282500.
Kijkt u alleen mee op de website en wilt u toch iets vragen? Dan kunt u, tijdens de vergadering,
een mail sturen naar griffie@waalre.nl en zullen we proberen de vragen in de vergadering te
beantwoorden.

