
Dorpsplan voor Nederasselt
Op 7 januari werd er tn

Nederasselt getoost op een
mooie toekomst voor het
dorp. Ruim 75 inwoners
waren aanwezig op de brain-
stormavond voor het dorps-
plan.Verdeeld over zeven the-
ma's (Verkeersveiligheid,
Overlast, Huisvesting, Zorg,
Sociale samenhang, Recreatie
en Toerisme,Zorg en Overig)
konden de aanwezigen hun
ideeën voor de toekomst
indienen. Het dorpsplan is een ontwikkelingsplan voor besproken en zijn de volgen-

en door het dorp dat handva- de speerpunten benoemd:
ten biedt voor iedereen die Huisvesting, Verkeer en vei-
zich wil inzetten om de leef- ligheid, Sociale samenhang
baarheid te verbeteren. en aankleding/onderhoud
Dorpsplannen leiden tot dorp,Recreatie enJeugd.Alle
mooie en goede projecten. ideeën worden door de
Als gevolg van de dorpsplan- dorpswerkgroep geanaly-
nen zien er diverse initiatie- seerd en gebruikt voor het
venvan de grond komen;van opstellen van het dorpsplan.
het aanleggen van wandel- Perthemazullendeledenvan
routes tot het in eigen beheer de werkgroep de huidige situ-
bouwen van woningen, van atie, de gewenste situatie en
heerlijke en gezellige maaltij- de voorstellen die gedaan zijn
den met jong en oud tot om die gewenste situatie te
schoonmaakacties op straat bereiken beschrijven. De eer-
en in de natirur. De basis ligt ste versie van deze uitwerking
in breed gedragen ideeën die zalnaarverwachtinginmaart
van onderop komen: van de tergoedkeuringaandebewo-
inwoners zelf! Ook bij de uit- ners worden voorgelegd. Ver-
voering van die ideeën staan volgens worden de ideeën
inwoners aan het roer. Na besproken met de gemeente
Overasselt, Balgoij en Her- en organisaties en instanties
nen-Leur wordt nu ook in die van belang kunnen zijn
Nederasselt een dorpsplan bij de uiwoering. Er is dan
gemaakt.Dedorpswerkgroep ruimte voor aanvullingen
bij dit proces begeleid door de . maar ook voor het verkennen
Vereniging Kleine Kernen van de samenwerkingsmoge-
Gelderland. Op 27 januari is lijkheden zodat bewoners
de werkgroep weer bij elkaar later bij de uiwoering niet
geweest en zijn de resultaten alleen op zichzelf zijn aange-

wezen. De planning is dat het
plan in juni gereed is,waarna
de dorpsraad de uiwoering
zal coördineren.'§7ie interes-
se heeft om zich voor een
onderwerp in te zetten kan
zich melden bij EstherJacobs,
email:
dopnederasselt@gmail.com 
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gaten houden: www.dorps-

wwwfacebook.com/dorps-
raadnederasselt.

Bij de foto: Dorpsgenoten,
ondernemers en instanties
brainstormen gezamenlijk
oveÍ verkeersveiligheid in
Nederasselt.


