Laat je
informeren en
denk mee over
de integrale
gebiedsontwikkeling in
Macharen
Dorpsconsultatie Macharen
Zaterdag 9 oktober
Vrije inloop tussen 13:00 en 16:00 uur

Uitnodiging Dorpsconsultatie Macharen
Zaterdag 9 oktober 13:00-16:00 uur
Wat is het beste scenario voor Macharen, waarin ontwikkelingen op het gebied
van wonen, sporten, onderwijs en ontmoeten samenkomen? Hoe maken we van de
nieuwbouwwijk Dorpsvelden, de tennisvereniging en een nieuwe Bongerd een fijne
plek waar mensen graag willen wonen, sporten en ontmoeten? Waar de diverse
ontwikkelingen in samenhang zijn ontwikkeld. Waar mensen elkaar treffen en
helpen. En waar de mensen die er komen wonen weten waar ze terecht kunnen voor
ontmoeting.
Integrale gebiedsontwikkeling Macharen
In Macharen komen verschillende ontwikkelingen in de tijd samen: de ontwikkeling van
een nieuw gemeenschapshuis, woningbouw en de toekomst van de school(locatie).
Het dorp ziet deze eenmalige en unieke ontwikkelingskansen graag verzilverd om zo
een duurzame impuls aan de leefbaarheid van Macharen te geven. De gemeente heeft
een regierol waar het gaat om de integrale afstemming van de projecten. Er is daarnaast
een Kopgroep geformeerd die het proces van de integrale gebiedsontwikkeling mee
bewaakt. In de Kopgroep zijn vertegenwoordigers van diverse lokale initiatieven
en verenigingen vertegenwoordigd.. Reuvers van Hout Projectontwikkeling en de
gemeente Oss, project Wonen en project Ontmoeten willen bewoners en omwonenden
informeren en tegelijkertijd hun voorkeur en feedback krijgen op het beste scenario.
Dorpsconsultatie woonprogramma & scenarioverkenning
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een integraal plan. Wij willen van u
horen wat belangrijk is, hoe u aankijkt tegen het huidige woonprogramma en de
scenarioverkenning die er voor de toekomst van De Bongerd. Daarom houden wij een
dorpsconsultatie in het dorp, waarvoor wij u van harte uitnodigen. De scenario’s die
worden voorgelegd zijn voorgeselecteerd door de Kopgroep. Er zijn mensen aanwezig
om van uw gemotiveerde voorkeur te horen. Zo zorgen we allemaal dat het gebied een
duurzame impuls geeft aan de leefbaarheid van Macharen, waar mensen graag willen
wonen, recreëren en ontmoeten.
Uitnodiging dorpsconsultatie
De vrije inloop vindt plaats op zaterdag 9 oktober in het parochiecentrum naast de kerk
tussen 13:00 en 16:00 uur. Alle inwoners, ondernemers en organisaties van Macharen
zijn van harte welkom om mee te denken. Of u nu belangstelling heeft om er te gaan
wonen, sporten, ontmoeten of gewoon nieuwsgierig bent. Als u het gewoon leuk
vindt meer te weten te komen of actief wilt meedenken. Wij horen graag uw voorkeur.
De begeleiding en organisatie is in handen van De Plekkenmakers, met de juiste
COVID-19 voorzorgsmaatregelen. Wij verzoeken u legitimatie en een geldige QR-code
of negatieve coronatest te laten zien om de dorpsconsultatie te kunnen bezoeken. Als u
niet aanwezig kunt zijn, verwijzen we u graag naar https://www.dorpsvelden.nl/.
Tot 9 oktober!
Gemeente Oss
Reuvers van Hout Projectontwikkeling
Kopgroep Macharen

