
Aan alle inwoners van Gassel van 16 jaar en ouder:  
 
 

 
Presentatie iDop Gassel  
5 april om 20.00 in De Viersprong 
 
 
Woont u in Gassel en bent u ouder dan 16 jaar? Dan nodigen we u van harte uit om de presentatie 
van het iDop Gassel bij te wonen om met het college in gesprek te gaan over andere punten die voor 
Gassel van belang zijn, op:  

 

Donderdag 5 april a.s. 
in De Viersprong in Gassel 

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

 
Collegebezoek 
Op 5 april a.s. vindt voor de eerste keer het jaarlijkse collegebezoek aan Gassel plaats. Alle inwoners 
van Gassel - jong en oud - krijgen tijdens deze avond de gelegenheid om het college vragen te stellen 
over allerlei zaken, die met Gassel te maken hebben.  
 
Tijdens de bijeenkomst biedt de dorpsraad namens de klankbordgroep het iDop Gassel, dat met 
medewerking van de inwoners is opgesteld, aan het college en aan de gemeenteraad aan.  
 
Het iDop Gassel is gereed 
Na de 2e inwonersavond heeft het PON de opmerkingen van de inwoners verwerkt. Inmiddels is de 
rapportage voor het iDop Gassel besproken met de klankbordgroep en afgerond.  De rapportage 
bevat uiteindelijk 9 concrete actiepunten, een beschrijving van de feitelijke gegevens en 
ontwikkelingen in Gassel en de wensen en behoeften van de inwoners die aan deze actiepunten ten 
grondslag liggen.  
 
Het iDop is van ons allemaal 
We hopen dat zo veel mogelijk Gasselnaren, jong en oud, aanwezig kunnen zijn bij de presentatie en 
aanbieding van het iDop Gassel, zodat we ons samen sterk kunnen maken voor de belangen van 
Gassel, nu en met het oog op de toekomst.  
 
Uitvoering van het iDop 
Met alleen de rapportage zijn we er natuurlijk nog niet. In juni wordt het iDop door de raad vastgesteld. 
Daarna gaan we aan de slag met de uitvoering. Daarvoor willen we zoveel mogelijk samen optrekken 
en vragen we ook om uw medewerking. 
Zijn er onderwerpen die u na aan het hart liggen of die u gewoon interesseren: geef u dan op voor een 
van de werkgroepen die met de actiepunten aan de slag gaan!  
Hoofddoel is nog steeds: een iDop voor Gassel, van, door en voor ons allemaal.  
Hoe meer bewoners daarbij betrokken zijn, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen!   
 
Ook voor jongeren! 
We zijn natuurlijk blij met de inzet van iedereen. Maar naast volwassenen/ouderen willen we graag 
ook de jongere generatie bij de uitvoering van het iDop betrekken. Ook als je 16, 20 of 25 bent, 
hebben we je medewerking nodig. Dus kom naar de presentatie en geef je op voor een van de 
werkgroepen. Het gaat (ook) om jouw toekomst!  
  
Meer informatie  
De presentatie en resultaten van de 1e en 2e bewonersavond kunt u terugvinden op de gemeentelijke 
website )  


