Informatieavond GBOH
Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op

Woensdag 1 juli aanstaande om 19.30 uur
in Gemeenschapshuis den Tref te Hapert
De agenda is als volgt:

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 18 december 2019
Het verslag is te raadplegen op de website van het GBOH; www.GBOH.nl

3.

Gebiedsvisie kern Hapert 2040;
Toelichting op de gemeentelijke uitwerking en het vervolg op korte en lange termijn
van de door het GBOH aangeboden gebiedsvisie. Wat kan er op korte en lange termijn
in Hapert gerealiseerd worden van de aangedragen behoeften en wensen van de
inwoners?

4.

Inkleuring van de vrijkomende locaties bij de school en den Tref;
Toelichting op de kaders, het beoogde traject en de bijbehorende planning. Hoe gaan
we deze twee markante locaties in het centrum van Hapert, nadat de MFA in gebruik is
genomen, straks opnieuw inkleuren? Een unieke, maar tegelijkertijd ook eenmalige
uitdaging!

5.

Herinrichting van de N284
Inhoudelijke toelichting op de beoogde verkeersmaatregelen in de uitgewerkte
voorkeursvariant en het vervolgtraject. Hoe komt de N284 er straks uit zien? Nieuw
ingerichte kruispunten, dubbele fietspaden, fietserstunnels, het openbaar vervoer met
bushalten en vooral; hoe wordt de gevaarlijke situatie bij van Mossel opgelost?

6.

Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen:
a.
Voortgang realisatie MFA-Hapert
b.
Woningbouw in Hapert; ontwikkeling (potentiële) bouwprojecten
c.
Verkeersveiligheid; eindresultaat herinrichting Nieuwstraat-Ganzestraat
d.
Actuele ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijven Park

7.

Rondvraag
Secretariaat: J.A.H.M. van de Ven – Molenstraat 30 – 5527 GB – Hapert – T 06-51562615

8.

Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Vooraf aanmelden!
Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen dan verzoeken wij u om u daarvoor vooraf aan te
melden. In verband met de veiligheidsvoorschriften in het kader van het Corona-virus, met
name het waarborgen van de 1,5 meter afstand, is er sprake van een beperking van het
aantal toegestane aanwezigen. U kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar
info@gboh.nl en daarbij aan te geven met hoeveel personen u komt.
Heeft u echter milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging dan verzoeken wij u om u niet aan te melden en om gezondheidsredenen
thuis te blijven. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u spoedig nalezen op de website van
het GBOH; www.GBOH.nl.
Bestuur GBOH
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