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

Woensdag 16 februari aanstaande, 19.30 uur
in Gemeenschapshuis den Tref te Hapert

Verkiezingsdebat

Aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen wordt gevraagd om hun visie te delen en
met elkaar te debatteren over een drietal thema’s welke voor onze inwoners zeer actueel zijn;

•
•
•

toekomstige woningbouw
verkeersveiligheid
versterking centrumgebied

De aanwezigen worden daarbij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
_____________________________________________________________________

Aansluitend is voor het 2e deel van de avond de agenda als volgt:

1. Nieuw grondstoffencentrum op het KBP.

Vertegenwoordigers van de gemeente Bladel geven een presentatie over beoogde
realisatie van dit centrum; wat houdt een grondstoffencentrum in en wat is het verschil
met de huidige milieustraat? En, waar komt het precies, hoe komt het er uit te zien, wat
kunnen we er allemaal inleveren, voor wie is het bedoeld en vooral ook, wat merken we
daar als (dichtstbijzijnde) bewoners van?

2. Inbreidingsplan achter De Wijer 48-50

Zeker ook in Hapert smachten onze inwoners naar nieuw woningaanbod, zeker onze
jongeren zitten daarbij ernstig in de knel. Dit nieuwbouwproject voorziet in ruime mate
aan dit zeer gewenste aanbod. Wethouder Fons d’Haens en initiatiefnemer Roel van
Heugten geven een toelichting op de inhoud en de voortgang van dit plan. Wanneer kan er
eindelijk gebouwd gaan worden maar vooral, wanneer komen de woningen daadwerkelijk
beschikbaar? Natuurlijk worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om daarover
vragen te stellen!
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3. Herinrichting Oude Provincialeweg en de N284

Wethouder Wim van der Linden komt u bijpraten over hoe de herinrichting er, naar
huidige inzichten, uit zal komen te zien en de voortgang van de twee projecten; wanneer
kunnen we de uitvoering verwachten en wat zijn de tijdelijke en structurele effecten van
de herinrichting van deze voor Hapert zeer belangrijke verkeersaders?

Kortom, een zeer gevarieerde agenda met onderwerpen die ons allemaal aangaan!
Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
In verband met de corona-richtlijnen willen we u er op wijzen dat bij binnenkomst zal worden
gecontroleerd op uw QR-code en dat de eindtijd van de bijeenkomst is bepaald op 22.00 uur.
Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert
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