Ken jij de Dorpsraad Drempt al?
Nee? Dan stellen we ons graag aan je voor.
De Dorpsraad Drempt zet zich in voor een goede leefomgeving in Drempt en het
daarbij behorende buitengebied. Het bestuur van de dorpsraad is zoveel mogelijk
een afspiegeling van de inwoners en komt op voor het algemeen belang van het
dorp want we zijn er voor alle dorpsgenoten.
Wat willen we?
We streven ernaar de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk
te verbeteren. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners bij actuele
onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met Drempt zoveel mogelijk
vergroten.
Dus woon je in Drempt en heb je een goed idee om ons dorp nog leuker, mooier of
duurzamer te maken? Of maak je je juist ergens zorgen over? Neem dan contact
met ons op. Wij denken graag met je mee. Kijk voor inspiratie en voorbeelden op
de achterzijde.
Waarom een Dorpsraad?
We zijn er ook om bij te dragen aan een goede communicatie tussen inwoners
en de gemeente. Als één van de dorpsbelangenorganisaties binnen de gemeente
Bronckhorst zijn we gesprekspartner voor de gemeente en kunnen we gevraagd
en ongevraagd advies geven. We vinden het van groot belang dat wij geïnformeerd
blijven over kansen, knelpunten en ontwikkelingen in Bronckhorst, en natuurlijk
specifiek in Drempt, zodat we onze wensen kenbaar kunnen maken.
Ben je benieuwd waar we ons zoal mee
bezig houden? Lees dan snel verder op de
achterzijde.

Samen voor en achter Drempt
www.dorpsraaddrempt.nl

Waar houdt de Dorpsraad Drempt zich mee bezig?
Soms worden we door de gemeente betrokken bij een onderwerp, een andere
keer nemen we zelf het initiatief om iets op te pakken of voorzien inwoners ons
van ideeën. In alle situaties geldt dat we graag mensen met elkaar in contact
willen brengen. We zijn geen kartrekkers maar verbinders. Lees hieronder meer
over onze actuele projecten.
Energietransitie
Het is je vast niet ontgaan dat de gemeente Bronckhorst en de gemeente
Doesburg bezig zijn met de energietransitie. De uiteindelijke plannen van beide
gemeentes zijn van invloed op onze leefomgeving. Wij hebben hierover nauw
contact met de betrokken ambtenaren en houden je via onze webpagina op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Woningbouw starters
Er zijn veel jongeren die in Drempt willen blijven wonen maar daar voorlopig
financieel niet de kans voor krijgen. Samen met een aantal enthousiaste inwoners
zijn we sinds een paar maanden aan het onderzoeken of het mogelijk is om
starterswoningen in Drempt te realiseren.
Bloembollenactie
Een aantal bewoners van de Kerkstraat vroeg ons een bijdrage om hun straat
met bloembollen op te fleuren. Een mooi initiatief! Inmiddels hebben ook andere
straten en basisschool de Klimtoren een bijdrage ontvangen om bloembollen aan
te schaffen.
Verkeerswerkgroep
Er is een aantal verkeersitems binnen Drempt, waaronder de Zomerweg in
Achter-Drempt, die aandacht verdienen. Samen met een aantal dorpsgenoten
zijn we in gesprek met de gemeente om te kijken naar mogelijke verbeteringen.
Tot slot
Steun onze inzet en word lid van de Dorpsraad Drempt voor slechts € 5 per jaar
en help de leefbaarheid in Drempt te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Meer weten?
Kijk voor alle actuele informatie op onze vernieuwde webpagina
www.dorpsraaddrempt.nl of stuur een e-mail naar dorpsraaddrempt@gmail.com.

