
Aan alle inwoners van Gassel van 16 jaar en ouder:  
 
 
Kom naar de 2e  inwonersavond iDop Gassel! 
1 februari 2012 van 20.00-22.30 uur in De Viersprong 
 

Bewoners leveren inhoud voor Bewoners leveren inhoud voor Bewoners leveren inhoud voor Bewoners leveren inhoud voor het het het het dorpsontwikkelingsplan!dorpsontwikkelingsplan!dorpsontwikkelingsplan!dorpsontwikkelingsplan!    
Er werd volop gediscussieerd tijdens de 1 e discussiebijeenkomst voor het 
dorpontwikkelingsplan Gassel.  Een aantrekkelijk Ju lianaplein voor jong en oud. Betaalbare en 
geschikte woningen met voorzieningen voor starters en senioren. Hoe zorgen we voor behoud 
en versterking van het dorpsservicepunt, het gemeen schapshuis, onze ondernemers en 
verenigingen? Welke lelijke en verkeersonveilige pl ekken moeten worden aangepakt? Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de vele knelpunten, wensen en ideeën die zijn aangedragen 
om het wonen en leven in Gassel te verbeteren.  
 
Wij nodigen u en alle andere inwoners van Gassel gr aag uit om mee te praten tijdens de 2 e  (en 
laatste) discussiebijeenkomst . Laat deze kans niet voorbijgaan !!!!  

    
Concrete actiepunten 
Tijdens de 2e inwonersavond willen we graag samen met u de knelpunten, wensen en ideeën uit de 1e 
bijeenkomst verder uitwerken en vertalen naar concrete actiepunten. Wat moet er gebeuren om de 
knelpunten weg te nemen en tegemoet te komen aan de  wensen en ideeën van de inwoners? Bent u 
het eens met de voorstellen die er nu liggen? Mist u nog zaken? Wie moet of kan een bijdrage leveren 
aan de uitvoering van de acties? Wat kunt u daar als inwoners zelf bij betekenen? Welke acties vindt u 
het allerbelangrijkste, wat heeft volgens u de hoogste prioriteit?   
 
Woont  u in Gassel dan nodigen we u van harte uit om met ons hierover van gedachten te wisselen 
tijdens de 2e (en laatste) inwonersavond. Deze vindt plaats op:   

 

Woensdag 1 februari a.s. 
in De Viersprong in Gassel 

 
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

 
Tijdens deze bijeenkomst wordt weer in kleine groepjes gediscussieerd. Ook als u niet aanwezig was 
bij de 1e inwonersavond, bent u deze avond van harte welkom. Ook uw thuiswonende kinderen (ca. 
16+) nodige we van harte uit deel te nemen. Zij zijn de toekomst van Gassel, dus juist hun mening is 
van groot belang.  

 

Het iDop Gassel krijgt nu daadwerkelijk vorm! 
Na de 2e inwonersavond zal het PON de rapportage voor het iDop Gassel afronden.  De rapportage 
bevat uiteindelijk een beschrijving van de feitelijke gegevens en ontwikkelingen in Gassel, de wensen 
en behoeften van de inwoners en de concrete actiepunten. De 2e inwonersavond is uw laatste kans 
om over de inhoud van het iDop mee te praten!  
 
Meer informatie  
De presentatie en resultaten van de 1e bewonersavond kunt u terugvinden op de gemeentelijke 
website ) Vanaf half januari kunt u hierop ook de voorstellen voor actiepunten inzien, die we tijdens de 
2e discussieavond met u willen bespreken.   
 
Het iDop is van ons allemaal 
We hopen dat u - samen met alle andere Gasselnaren, jong en oud - aanwezig kunt zijn bij de 2e 
discussiebijeenkomst, zodat we samen een goed plan kunnen maken.  
 
Een iDop voor Gassel, van, door en voor ons allemaal.  
Hoe meer bewoners meepraten, hoe sterker ons iDop!   


