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
bestuur@bgdesteeg.nl

UITNODIGING

Meer informatie kunt u vinden op:

Voor alle bewoners en
ondernemers van De Steeg
organiseert de gemeente Rheden
een vervolg op de avonden in juni
en juli vanuit Ik buurt mee! en
Mijn dorp van morgen. Op
donderdag 9 oktober zien wij u
graag voor een terugkoppeling
van deze avonden en een blik op
de toekomst van een nog mooier
De Steeg. Op 30 oktober zien wij
u graag om verder mee te denken
over het buurtgevoel en Buren
voor buren. Wij gaan graag met u
hierover in gesprek!

IK BUURT MEE!
Tijdens de bijeenkomsten in De Steeg hebben bewoners
onderwerpen en ideeën aangedragen voor verbeteringen in
de buurt. Op 9 oktober laten we u zien wat dit allemaal heeft
opgeleverd. Op donderdag 30 oktober organiseren we een
avond om het idee ‘buren voor buren’ te bespreken en willen
we het graag met u hebben over het versterken van het
buurtgevoel in De Steeg. Want ook uit de ingevulde
enquêtes blijkt dat dit een onderwerp is dat veel bewoners
van De Steeg bezig houdt.
Op deze avond zijn aanwezig de buurtcoaches Jan Klein
Ikkink en Jos Meerssman van VIVA Rheden.

MIJN DORP VAN MORGEN
De gemeente werkt onder de naam ‘Mijn dorp van
morgen’ aan een structuurvisie voor de bebouwde kom
van De Steeg. Een 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.
Uit de avonden in juni en juli hebben we veel informatie
gehaald over wat anders en/of beter kan in De Steeg.
Dit hebben we vertaald naar een (voorlopige) ambitie.
De ambitie geeft een mogelijk toekomstbeeld voor het
dorp. Deze willen we u graag op 9 oktober presenteren
en horen wat uw daarvan vindt.
Na 9 oktober leggen we de ambitie voor aan het college
en onderzoeken of de ambitie haalbaar is. Uiteindelijk
moet de ambitie een plek krijgen in de structuurvisie.

Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
Op de avonden in juni en juli bleek dat er voor een JOP naast het Parkhuis weinig
draagvlak was. Het college van b&w heef t daarom besloten de vergunningverlening
voorlopig uit te stellen. Bewoners en jongeren krijgen nog een kans om opnieuw
locaties te onderzoeken en met de buurt in gesprek te gaan. Lukt het niet om een
alternatief te vinden en hier met elkaar uit te komen, dan verleent het college alsnog de
vergunning aan de Parkweg. We verwachten dat dit in het najaar plaatsvindt, maar een
datum is nog niet bekend. Wij houden u hiervan op de hoogte.

AGENDA
Datum

Bijeenkomst

Locatie

tijdstip

Do 9 oktober

Mijn dorp van
morgen en Ik buurt
mee!
Ik buurt mee!

Kerk op Steeg,
Hoofdstraat

Inloop 19.15 uur
Start 19:30 uur

Kerk op Steeg,
Hoofdstraat

Inloop 19.15 uur
Start 19.30 uur

Do 30 oktober

