Heeft u hart voor de binnenstad? Doe dan mee aan het Stadsdebat!

BOB

BewonersOrganisatieBinnenstad

Weert

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst BOB
Beste bewoner,
Heeft u hart voor de binnenstad? Doe dan mee aan het Stadsdebat!
Na een aantal sprekers kunt u met hun in debat gaan. Wij zijn benieuwd naar uw inbreng
als bewoner en ondernemer in het centrum.
21-08-14 14:43

Praat mee over de toekomst van de binnenstad. Weert heeft een gezellige binnenstad
met een uitstekend voorzieningenniveau. Om dat te behouden, met al zijn eigenheden
en karakteristieken, is het verder ontwikkelen en investeren in het centrum een ambitie
die ondernemers, gemeentebestuur en politiek waar moeten gaan maken. De binnenstad
is het kloppend hart van de gemeente en de regio.
De stad kan komende jaren nog blijven groeien qua inwonertal, in het aantal huishoudens, en in economisch opzicht. Dat vergt dat diverse partijen samenwerken en over
hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Wil de binnenstad het kloppend hart van de
gemeente blijven dan is het nodig het centrum van binnenuit te versterken.
Het is van belang om de belevingswaarde en de ontmoetingsfunctie in het centrum te
vergroten en te komen tot een kenwinkelgebied met daarin een goed geoutilleerd winkelaanbod en een pakket aan voorzieningen, op gebied van kunst- en cultuur, bioscoop,
horeca enzovoort. Daarbij hoort een uitstekende bereikbaarheid van het centrum met
fiets, auto en openbaar vervoer en dito parkeergelegenheden. Er is veel te doen en met
een dosis positivisme ook veel te bereiken.
Binnenstadbewoners maken in al hun facetten deel uit van die binnenstad. Daarom, doet
u mee!
Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 7 september 2015
19.30 - 21.45 uur (inloop vanaf 18.30 uur/nazit tot 22.30 uur)
RICK / muziekzaal - Beekstraat

Programma:
19.30 uur
19.40 uur
20.10 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.15 uur
21.45 uur
22.30 uur

Opening door de dagvoorzitter, Peter Bouwels
Platform Binnenstadmanagement, Felix Wigman
Gemeente Weert, Raymon Blondel
Centrummanagement Weert, Nienke van Gerwen
Pauze
Vragen, uw dromen en ambities te delen met de sprekers. Debat.
Sluiting door de voorzitter van de BOB, Léon Bouwels
Einde nazit.

De entree is gratis evenals 2 consumpties.
De organisatie is in handen van de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB).
De zaal heeft een capaciteit van 150 stoelen meer personen mogen wij niet toelaten.
Het beste kunt u zich aanmelden vóór 31 augustus a.s. via info@bobweert.nl
Voor vragen of nadere informatie over deze bijeenkomst kunt u het bovenstaande
e-mailadres gebruiken of bel 06 11 38 86 68.
* Politie Midden-Limburg is deze avond present met een informatiestand i.z. Burgernet. Laat u informeren.
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