
WOONAVOND VILSTEREN
10 april 2017

- voor nu en in de toekomst -
- aanvang 20.00 uur - voetbalkantine Vilsteren - 



                                                                  
Uitnodiging  Woonavond 10 april 2017 

        Vilsteren, 10 maart 2017

Plaatselijk Belang Vilsteren en de werkgroep Wonen van Duurzaam Vilsteren 
nodigen u van harte uit voor de Woonavond Vilsteren op maandagavond 
10 april a.s. in de voetbalkantine ‘Ons Mikpunt’. 
Aanvangstijd is 20:00 uur en we eindigen rond 22:00 uur.

Wij constateren met zorg dat er een aantal ontwikkelingen gaande lijken te zijn 
die de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit in ons dorp sterk zullen gaan 
beïnvloeden. Jongeren trekken al jarenlang bijvoorbeeld naar omliggende 
plaatsen om hun wooncarrière te starten. Kunnen we die trend misschien 
ombuigen? Kunnen we onze ouderen langer in ons dorp laten wonen en zo ja 
hoe doen we dat dan?  Of denkt u al aan verhuizen binnen 5 jaar? 

We maken ons hard voor een leefbaar en vitaal dorp en treffen daar het 
Landgoed aan onze zijde. Wij willen als bestuur graag meer grip op 
bovenstaande situatie hebben, net als in ons omringende plaatsen zoals 
Lemele en Luttenberg. We zijn daarom afgelopen jaar in gesprek gegaan met 
de gemeente Ommen en met de woningbouwcorporatie De Veste uit Ommen. 
Beiden zijn heel erg bereid om ons te helpen om meer duidelijkheid te krijgen 
over de hiervoor genoemde ontwikkelingen. We zijn dan ook bijzonder blij met 
deze positieve houding en mogelijkheid om ons te helpen! 

Op 10 april organiseren we de Woonavond Vilsteren. Tijdens deze avond gaan 
we met u in op de volgende onderwerpen:
1. Waarom wonen we graag in Vilsteren? En, waarom zouden we graag  
 in Vilsteren komen of blijven wonen? 
2. Waar zijn we trots op in ons dorp? 
3. Wat zou er moeten veranderen in uw woning om (zo lang mogelijk) te  
 kunnen blijven wonen in Vilsteren? 
4. Wat zou er moeten veranderen in ons dorp om zo lang mogelijk te 
 kunnen blijven wonen in Vilsteren? 
5. Hoe ziet uw droomwoning eruit? 

Het resultaat van de avond is in drie punten te benoemen:
1. Welke verhuiswensen hebben de verschillende huishoudens in 
 Vilsteren?
2. Welke knelpunten zijn er bij het realiseren van die verhuiswensen? 
3.	 Welke	maatregelen	kunnen	er	getroffen	worden	om	die	knelpunten	op		
 te lossen?  

De Veste en de gemeente hebben grote ervaring met dit type onderzoek. Met 
de resultaten van de avond willen we vervolgens een Woonplan maken op basis 
waarvan we met het Landgoed, de gemeente, de Veste en u naar gewenste 
oplossingsrichtingen toe willen werken. 
 
Het is heel erg belangrijk dat u op 10 april komt en meedenkt en -helpt in het 
belangrijke vraagstuk van het wonen in ons dorp. Immers, veranderingen gaan 
langzaam, kosten veel tijd en vraagt aandacht en steun van ons allen. 
We hopen als bestuur op net zo’n mooie opkomst als destijds tijdens de avonden 
van Duurzaam Vilsteren. Bovendien zijn het Landgoed, de gemeente Ommen 
en de Veste nu bereid om met elkaar medewerking te geven aan ons initiatief. 
Het is nu het moment om die samenwerking te verzilveren. 
Uw inbreng is daarbij essentieel! 

Zou u zich in verband met de catering en de indeling van de avond willen 
aanmelden? Dat kan bij Linda, Sonja, Maike, Stef, Marc, Jos en bij mij.  
Onderstaand staan onze nummers. Het kan uiteraard ook via de mail: 
info@plaatselijkbelangvilsteren.nl 

Wij verwelkomen u graag op 10 april a.s. om 20:00 uur in de voetbalkantine! 

Vriendelijke groet, 
Plaatselijk Belang Vilsteren en Duurzaam Vilsteren
Bert van der Moolen 

Maike Boerhof:   06 - 15457435 
Stef Herbrink:   06 - 51206113
Linda Hulsman:  06 - 48056498
Sonja Koggel:   06 - 27304568
Marc Meulman:   06 - 13148406
Bert van der Moolen:  06 - 51788171
Jos Bloo  06 - 11303620 


