Nieuwsrubriek
OpwegnaargemeenteMaashorst.nl

gemeente

De gemeente Uden en de gemeente Landerd
gaan per 1 januari 2022 samen in de nieuwe
gemeente Maashorst. Een gemeente met zes
krachtige kernen met een eigen identiteit:
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en
Zeeland. Samen maken we gemeente
Maashorst, een gemeente waar
het goed leven is!

maashorst
i.o.

Daarom dagen we u uit!

Alle informatie en
nieuws vindt u op
de website en de
social mediakanalen.

Wij dagen u uit! Denk, doe en praat mee over de nieuwe
gemeente Maashorst. Laat zien wat u belangrijk vindt in
uw leefomgeving: wat moet behouden blijven, wat moet
anders? Al meer dan 100 mensen namen een uitdaging aan en
stuurden hun bijdrage op. Nieuwsgierig? Kijk eens op de website.
Wat doen we met uw inbreng? Door uw inbreng wordt duidelijk
wat u belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente. Zoals behoud van de
eigen identiteit van de kernen, laagdrempelige dienstverlening en een
vitaal buitengebied. En zo zijn er meer onderwerpen. Het resultaat van de
uitdagingen is te zien op 24 juni, tijdens het Gemeente Maashorst Festival.
Dan gaan we graag met u in gesprek over de opgehaalde thema’s. En u kunt
natuurlijk nog steeds meedoen met de uitdagingen!
De toekomst van uw gemeente We gebruiken de inbreng van de uitdagingen
en het Maashorst Festival voor het opstellen van een ‘toekomstvisie’ voor de
nieuwe gemeente. In die visie staat hoe de gemeente er straks uit komt te
zien. Door hier samen met u als inwoners en organisaties over na te denken,
kunnen we ons goed voorbereiden op de toekomst.
En de uitnodiging staat nog steeds… Wij dagen u uit!
Stuur uw bijdrage in via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl
Een greep uit de ingestuurde bijdragen:

UITDAGING 8

UITDAGING 1

Zet iemand in ’t zonnetje die
zich inzet voor de gemeenschap
Een bloemetje voor Wilma Ariens
uit Schaijk.

Heb jij een slimme oplossing?
Thea raadt aan om een tas mee
te nemen voor zwerfafval als je
gaat wandelen/fietsen.

Bekijk deze en meer inzendingen op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

24
JUNI

OKT
2019

Gemeente Maashorst Festival

Noteer vast in uw agenda: Gemeente Maashorst Festival. Een grote
bijeenkomst. We bekijken dan samen de resultaten van de creatieve
uitdagingen. Meer informatie volgt binnenkort!

Toekomstvisie gereed

De resultaten van de uitdagingen zijn belangrijk voor het opstellen
van de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. Die toekomstvisie
is onderdeel van het officiële herindelingsontwerp, dat door de
beide gemeenteraden in oktober 2019 wordt vastgesteld.

