Praat mee over het nieuwe afvalbeleid en hoe we dit in Zurrik aan willen gaan
pakken: kom naar de vergadering van Dorpsraad Zurrik !
Want ook (afval) scheiden duun we sáme in Zurrik…
2 maanden geleden hebben we in de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik al kort
gesproken over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Cranendonck. Binnen alle kernen
van onze gemeente zijn daarvoor informatieavonden georganiseerd waarvoor inwoners zijn
uitgenodigd om mee te praten en denken over de “beste” manier om dit te gaan
organiseren. Omdat de afvalstoffenheffing voor het aantal kilo’s restafval door landelijk
beleid de komende jaren sterk zal stijgen hebben we er (behalve vanwege het milieu ook
vanuit je eigen financiën) belang bij dat we het aantal kilo’s restafval sterk gaan
verminderen. In een eerdere proef in 2010 hebben inwoners van Zurrik al laten zien dat het
ècht mogelijk is om dit te realiseren.
Als je over dit en onderstaande onderwerpen meer wilt weten en/of mee wilt praten dan
ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik op woensdag 28
november tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van
Schaiklaan 1 te Soerendonk. Alle inwoners van Zurrik zijn van harte uitgenodigd.
Want: Zurrik: “dá make we same !” Kijk voor nadere informatie ook op de website van
stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl
De volledige agenda voor dit overleg is:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -

Opening van het overleg en vaststelling van agenda
Terugblik op eerste (korte) kennismaking met nieuwe burgemeester op 20
november j.l.
Terugkoppeling van gesprek met wethouders van der Wiel en Lemmens van 26
november j.l.
vanaf 20.00 uur: informatie over nieuwe afvalbeleid en hoe we dit “op z’n
Zurriks” aan gaan pakken
Terugblik informatieavond over Baronie van Cranendonck van 8 november j.l.
Maken van afspraken om ook dit jaar weer extra aandacht aan “nì-jjoar zinge”
te besteden…
Meld je aan voor nieuwe (basis- en herhalings)cursus AED en Reanimatie in
voorjaar 2019
Vaststellen van planning vergaderdata 2019 stichting Dorpsraad Zurrik
Doornemen van het activiteitenoverzicht van Dorpsraad Zurrik
Rondvraag en afsluiting

Met vriendelijke groet,
Hennie Driessen
Voorzitter stichting Dorpsraad Zurrik
06-20128067

