Wij nodigen u van harte uit om maandagavond 9
maart 2015 tussen 19.00-20.30 uur binnen te lopen
in de Kerk op Steeg aan de Hoofdstraat 15. U kunt
zelf uw inlooptijdstip bepalen. Graag gaan we met u
in gesprek en laten wij u de resultaten zien.

UITNODIGING

Voor alle bewoners en ondernemers van De Steeg
organiseert de gemeente Rheden een inloopavond
om u te informeren over de structuurvisie ‘De Steeg,
mijn dorp van morgen’ en het buurtplan vanuit Ik
buurt mee!.

Structuurvisie De Steeg, mijn dorp van morgen

Ik buurt mee!

Vanaf 26 februari tot en met 8 april 2015 ligt een
ontwerp van de structuurvisie voor het dorp De
Steeg ter inzage. De structuurvisie geeft in grote
lijnen aan hoe uw dorp er in 2030 uit kan komen te
zien. En wat we moeten doen om dit te bereiken.

Ik buurt mee! is een oproep om samen te werken aan
een sociale, prettige, veilige en mooie buurt. Het is
een werkwijze om samen te kijken naar
verbeteringen in de buurt op korte termijn. En met
die buurt bedoelen we niet alleen de woonomgeving
maar ook de buurtbewoners. Als buurtbewoners
elkaar kennen, draagt dat bij aan een positief
buurtgevoel. Ik buurt mee! is een oproep om samen
aan de slag te gaan.

De structuurvisie ‘De Steeg, mijn dorp van morgen’
is mede tot stand gekomen met de inbreng van het
dorp in 2014 via een enquête, buurtavonden,
dorpswandeling en bijeenkomsten. De resultaten
hiervan hebben we in de structuurvisie verwerkt.
In de periode van 26 februari tot en met 8 april 2015
kunt u op het ontwerp van de structuurvisie een
zienswijze indienen. Met het indienen van een
zienswijze kunt u aandacht vragen voor bijvoorbeeld
iets waar u het niet mee eens bent of juist wel, wat er
nog ontbreekt of juist anders zou kunnen. Een
zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij de
gemeenteraad via postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de heer P. Zweers via
(026) 49 76 441.
Vragen over het indienen van een zienswijze en/of
over de inhoud van de structuurvisie kunnen wij op 9
maart voor u beantwoorden.

Na de enquête, de dorpsgesprekken op straat en de
bijeenkomsten in de Kerk op Steeg laten we u de
resultaten zien van het Ik buurt mee! proces. U heeft
aangegeven wat u zo waardeert in het dorp, maar
ook waar nog verbeterpunten liggen. Op 9 maart
laten we u aan de hand van het buurtplan zien wat er
de komende twee jaar in uw dorp gaat gebeuren en
op welke manier u betrokken kunt worden bij
bijvoorbeeld de herinrichting van de speeltuinen en
de invoering van de 30 km zone.

Ook heeft een groep bewoners nagedacht over de
invoering van Buren voor Buren. Graag willen ze u op
9 maart meer vertellen over de manier waarop
Stegenaren elkaar op een eenvoudige en
laagdrempelige manier kunnen helpen.

Expositie GEVONDEN & BEWAARD
Op de avond van 9 maart licht Gerrit van
Middelkoop een tipje van de sluier op over de
reizende expositie GEVONDEN & BEWAARD.
Wonderlijke zaken die gevonden en om welke reden
dan ook bewaard zijn door bewoners langs De
Passage (de dorpenroute) worden als relikwieën
tentoongesteld in een reizende expositie. Elk object
vertelt zijn eigen verhaal over de geschiedenis van
de Rhedense dorpen.
De expositie GEVONDEN & BEWAARD is onderdeel
van een reeks van culturele en educatieve
evenementen over de dorpenroute met als centrale
titel De Passage. De Passage is een initiatief van
cultuurbedrijf RiQQ. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website www.riqq-rheden.nl

Meer informatie kunt u vinden op:
Mijn dorp van morgen
www.mijndorpvanmorgen.nl
Ik buurt mee!
www.ikbuurtmee.nl
Of neem contact op met:
Maarten van der Leeden,
026-4976440
Dirk de Rooij,
026-4976344

