VAN DE DORPSRAAD
Aan alle Lindenaren,

Linden, 31 augustus 2013

De dorpsraad wil u met deze brief op de hoogte brengen van een aantal zaken.
1. Jaarvergadering Dorpsraad op 3 oktober a.s. om 20.00 uur in De Burcht
We willen u allen van harte daarvoor uitnodigen. De agenda van de vergadering is als bijlage toegevoegd.
2. Aankondiging start project “zelf werken aan een vitaal Linden”
Dit project is in december 2012 als 2e idop-project ingediend bij de gemeente maar niet gehonoreerd.
Zoals toen al besproken zou de dorpsraad dit project bij afwijzing ook in een aangepaste vorm kunnen te
financieren uit de gelden die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt voor projecten op het terrein van
sociale vernieuwing. Het bestuur heeft daartoe besloten en de gemeente heeft daarmee ingestemd. Anja
Verweij zal dit project begeleiden. In het kader van dit project is een brief van haar en het bestuur
toegevoegd.
3. Enkele vragen
Lid van de participatieraad?
Elke gemeente heeft in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een raad, die advies
uitbrengt over alle beleidszaken op het terrein van zorg en welzijn. De leden van de raad vormen samen
een afspiegeling van alle maatschappelijke groeperingen van de gemeente.
Zoals u waarschijnlijk weet gaat er de komende jaren heel veel veranderen in het beleid. De
partcipatieraad kan de komende jaren een belangrijke rol vervullen in dit ingrijpende veranderingsproces.
Er is gevraagd of wij in Linden iemand kennen die lid van deze raad zou willen worden, zodat deze
voorgedragen kan worden als lid van deze raad. Wie interesse heeft, kan informatie inwinnen bij Johan van
den Boom of Jan van den Broek.
Heeft u een idee of plan?
Het bestuur van de Dorpsraad wil tijdens de jaarvergadering de gelegenheid bieden om plannen of ideeën
te presenteren. We weten bijvoorbeeld dat er initiatieven zijn voor de winning van groene stroom en voor
aanleg van glasvezel. Maar er zijn misschien nog heel andere goede ideeën. Jouw idee is dus welkom.
Lid van het bestuur van de Dorpsraad?
Het bestuur zoekt versterking. Bent u die versterking? Als je interesse hebt meld die dan bij een van de
bestuursleden.
We hopen u in elk geval op de jaarvergadering te mogen verwelkomen.
met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Linden
Bijlagen: Agenda jaarveragdering en brief van Anja Verweij en de Dorpsraad .

