Uitnodiging

Woensdag 25 april 2018
Er staat veel te gebeuren op het platteland
en daarover willen we met u in gesprek. Dat
doen we graag op woensdag 25 april tijdens
een inloopbijeenkomst, waarvoor we u van
harte uitnodigen. Vanaf 19.00 uur is de
inloop en we organiseren twee sessies:
1. Om 19.30 uur: Wat gebeurt er op uw erf?
2. Om 20.30 uur: Vrijkomende agrarische
gebouwen
Er staan informatiestands over verschillende
onderwerpen zoals ‘Asbest van het dak’.

1. Wat gebeurt er op uw erf?
Een vraag waar u de komende tijd vast over
nadenkt. Op het platteland gebeurt veel:
veranderende milieueisen, medegebruik voor
recreatie en toerisme, natuurontwikkeling,
bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting enz.
Maar ook woningen die schuren vervangen,
asbest moet van de daken, energie via
zonnepanelen en vergisting van mest.
We willen een aanpak ontwikkelen waarin
met alle partners samengewerkt wordt aan
een leefbare toekomst op het platteland.

2. Vrijkomende agrarische gebouwen
In deze sessie vragen wij u mee te denken
over oplossingen voor vrijkomende
agrarische gebouwen. De verwachting is dat

in 2030 30% van de agrarische bedrijven vrijkomt.
In Twenterand betekent dit ca. 73.000 m2 aan
bedrijfsgebouwen. Wat is er nodig om deze
bebouwing een andere invulling te geven of te
slopen, zodat er een aantrekkelijk gebied ontstaat
voor inwoners, ondernemers en recreanten?
Ook vertellen we u meer over de bestaande
regelingen die we willen vervangen. Zo willen we
de regels voor hergebruik en sloop van schuren in
één regeling samenvoegen.
Sluiten de initiatieven en ideeën ook aan bij wat
echt nodig is? Daarover willen we met u praten op
woensdag 25 april. Graag tot dan!
Datum:
Tijd:

woensdag 25 april 2018
19.00 uur: inloop
19.30 uur: ’Wat gebeurt er op uw erf?’
20.30 uur: ‘Vrijkomende agrarische
gebouwen’
21.30 uur: Afsluiting

Tussendoor gelegenheid om informatiestands te bezoeken.
Plaats:

Gemeentehuis,
Manitobaplein 1
Vriezenveen
Aanmelden via: programmasecretariaat@twenterand.nl
Aanmelden tot: 20 april 2018
Informatie:
Hetty Looms, 0546 - 840 840

