Presentatie nieuwe gebiedsvisie Hapert
wat is er goed geregeld, wat moet er verbeterd worden
en waar ontbreekt het aan in Hapert?

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

Woensdag 18 december 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. 30 oktober 2019
Dit verslag kunt u raadplegen op de website van het GBOH (www.gboh.nl)

3.

Toelichting door de heer Leo Vennix van de gemeente Bladel op het gemeentelijk
beleid m.b.t. klimaatverandering en extreem weer,
Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. De gemeente heeft een
klimaatstresstest uitgevoerd. Wat daar uitgekomen is, wat dat betekent voor het
gemeentelijk beleid, wat we daarvan in Hapert merken en wat we er zelf aan kunnen doen,
zijn onderwerpen die in deze presentatie aan bod komen.

4.

Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen betreffende:
a.
Woningbouw in Hapert;
b. Verkeersveiligheid; toelichting op ontwerp herinrichting N284
c.
Kempisch Bedrijven Park
d. Voortgang realisatie MFA-Hapert

5.

Gebiedsvisie kern Hapert 2040;
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a.Presentatie van de resultaten van het intensief doorlopen participatie traject met de
Hapertse samenleving en de vertaling daarvan in de nieuwe gebiedsvisie voor Hapert.
De voorbije maanden hebben de inwoners van Hapert op diverse wijzen en vanuit
verschillende invalshoeken ruimschoots de gelegenheid gehad om hun mening te geven
over Hapert. De inwoners werden bevraagd op de thema’s; wonen in Hapert,
functionele versterking van het centrumgebied, duurzaamheid en groen, veiligheid en
bereikbaarheid en zorg en welzijn. Er is in grote getale gehoor gegeven aan de door
het GBOH uitgezette vraagstellingen. De bevindingen van de inwoners zijn door het
GBOH doorvertaald naar een nieuwe gebiedsvisie voor Hapert 2040. De nieuwe
gebiedsvisie doet aanbevelingen aan het gemeentebestuur van de gemeente Bladel voor
het behoud van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Hapert. De
totstandkoming en de inhoud van de gebiedsvisie zal tijdens deze bijeenkomst
uitvoerig worden toegelicht. U wordt daarbij ruimschoots in de gelegenheid gesteld om
hierover verhelderende vragen te stellen.
b.Officiële aanbieding van de nieuwe gebiedsvisie aan het college van B&W.

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Bestuur GBOH
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