HAALBAARHEIDSONDERZOEK MFA
KLANKBORDSESSIES GAAN VAN START
Laat jouw mening horen!
Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek MFA is door de
dorpsraad Vierlingsbeek een stuurgroep en een klankbordgroep
samengesteld. De stuurgroep voert bij de uitvoering van het
haalbaarheidsonderzoek de regie en de klankbordgroep voorziet de
stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies via raadpleging van
inwoners, verenigingen organisaties en ondernemers. Het onderzoek
naar de haalbaarheid van een MFA is inmiddels opgestart en wordt
professioneel uitgevoerd/ondersteund door Laride, expert op het gebied
van huisvesting en vastgoed (www.laride.nl).
Het primaire doel van de aanstaande klankbordsessies is om inwoners, verenigingen, organisaties en
ondernemers te informeren over de eerste tussentijdse resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op
basis van (onder meer) de door Laride gevoerde gesprekken met lokale “stakeholders” .
We hebben op 16 september a.s. een aantal live (corona-proof) klankbordsessies gepland bij
zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. We gaan dan met inwoners van diverse leeftijdscategorieën in
gesprek. Op 17 september hebben we een online zoom-sessie voor jongeren ingepland. De uitkomsten
van deze sessies worden ook, voor zover mogelijk, verwerkt in het uiteindelijke onderzoeksrapport, dat
uiterlijk november 2020 gereed dient te zijn.
Nr
1

Datum
16-9-2020

Doelgroep
65+ tot 100 jaar

Tijdstip
15.30u tot 16.45u

Locatie
Concordia

2

16-9-2020

18 tot +30 jaar

18.30u tot 19.45u

Concordia

3

16-9-2020

30 tot + 65 jaar

20.00u tot 21.15u

Concordia

4

17-09-2020

12 tot +18 jaar

18.30u tot 19.45u

Zoom-meeting

5

15-10-2020

6 tot 12 jaar

13.00u tot 13.45u

In overleg met basisschool

Jouw mening telt!
Meld je z.s.m (uiterlijk vóór 11-9-2020) via klankbordgroepmfa@gmail.com door je naam, emailadres of
telefoonnummer en datum en tijdstip van de klankbordsessie door te geven (dit is nodig voor de coronaplanning). Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging of reactie. Mocht een sessie van een andere
doelgroep beter uitkomen, laat het dan ook even weten. Mochten er (gezien de corona-mogelijkheden)
teveel aanmeldingen komen, dan overwegen we om extra sessies te organiseren. Ben je niet in de
gelegenheid om deel te nemen aan een sessie maar wil je wel je mening delen en/of geïnformeerd
blijven over de ontwikkelingen? Laat het ons dan ook (via bovenstaand email-adres) even weten.
Hartelijke groet namens de klankbordgroep MFA
Luc Cuijpers, Lisette Verploegen

