Vergadering Dorpsraad Zurrik: Kom ook in 2020 met ons samenwerken aan
heel veel zaken…
In het laatste overleg van 2019 is burgemeester van Kessel aanwezig geweest. Hij heeft ons
toen uitgelegd op welke wijze we als inwoners een nog belangrijkere positie gaan krijgen om
zaken “voor elkaar te gaan krijgen” in onze kernen. Ook in zijn nieuwjaarstoespraak heeft hij
daarover nog gesproken.
Als Dorpsraad Zurrik vinden we de boodschap van de burgemeester een prima reden om ook
dit nieuwe jaar samen met heel veel mensen van Zurrik over allerlei onderwerpen te spreken
en zaken aan te gaan pakken. Vanaf nu zullen we werken met de nieuwe projectstructuur
waarbij er in de vergadering per lopend project toegelicht zal worden wat de ontwikkelingen
zijn.
De vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik vind plaats op woensdag 29 januari tussen
19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te
Soerendonk.
Zoals gezegd: iedereen is 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:
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Welkom aan de aanwezigen, opening van het overleg en vaststelling van agenda
Welke goede voornemens hebben we voor Zurrik dit jaar?
Doornemen van lopende projecten binnen Dorpsraad Zurrik
Informatie en uitnodiging om mee te spelen met het Kleine Kernen Spel op
woensdag 5 februari a.s.
Stand van zaken n.a.v. oproep over (kerst)verlichting in Zurrik Actueel
Zijn er ontwikkelingen n.a.v. presentatie over sluipverkeer en communicatie met
gemeente Cranendonck over verkeersbesluit?
Terugblik op brandpreventie-avond op dinsdag 14 januari jl.
Terugblik op nieuwjaarzingen i.s.m. Dorpstrefpunt Zurrik
Informatie over afstemming met WoCom en gemeente over bouwen in Zurrik
Stand van zaken bouwinitiatieven in het centrum en de Dorpsstraat
Stand van zaken afkoppelen hemelwater icm plan herinrichting Jan Maasplein
Stand van zaken actieve projecten Dorpsraad Zurrik
Eventuele andere zaken uit het activiteitenoverzicht
Rondvraag en afsluiting
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