Aan:

leden van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
overige inwoners van Okkenbroek en omgeving.

Hierbij nodigen wij de leden uit voor de algemene jaarvergadering.
Vanwege het programma na de pauze worden ook alle niet-leden van Okkenbroek en
omgeving uitgenodigd.
Datum:
woensdag 21 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: verenigingsgebouw Ons Centrum, Oerdijk 141 te Okkenbroek.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2017 (zie bijlage)
3. Terugblik en actualiteiten
a. WijDeventer;
b. woningbouw;
c. verkeerssituatie;
d. glasvezel en mobiele telefonie;
e. landschapselementen.
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. M. Lensink, mevr. N. Hofman.
Door bestuur voorgedragen kandidaat: Geke in ‘t Hof
Vacant: 5.
Kandidaten kunnen zich tot 48 uur vóór de vergadering opgeven bij het secretariaat.

8.
9.
10.
11.

Rondvraag
Pauze
Programma – gesprek over leefbaarheid/toekomst/et cetera van Okkenbroek.
Sluiting

Graag tot ziens op woensdag 21 maart 2018.
Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Secretariaat: T. Hoge,
Ijssel de Schepperstraat 11, 7435 PR Okkenbroek
T: 06 – 15200491, E-mail: pbokkenbroek@gmail.com
Bijlage:

notulen jaarvergadering 14 maart 2017.

PS: Hebt u een machtiging afgegeven voor het betalen van de contributie?
Dan wordt ze circa een week na de jaarvergadering geïnd.
(Wilt u s.v.p. zorgen voor voldoende saldo?)

Gesprek over leefbaarheid/toekomst/et cetera van Okkenbroek
Met Ons Centrum en het Kulturhus beschikt Okkenbroek over veel ruimte om het dorp
van voorzieningen te voorzien. De keerzijde is echter dat er momenteel onvoldoende
activiteiten zijn die goed passen binnen het concept van het Kulturhus. De afgelopen
jaren zijn verschillende pogingen ondernomen om de winkel voor Okkenbroek te behouden, maar een winkel voor een dorp als Okkenbroek blijkt simpelweg niet levensvatbaar. Het vertrek van de bibliotheek heeft de situatie niet verbeterd.
Veel bewoners ervaren het ontbreken van een winkel en andere voorzieningen als een
gemis. Het bestuur van het Kulturhus gaat daarom graag met de bewoners van Okkenbroek en omgeving in gesprek over de levensvatbaarheid van het Kulturhus. De opzet
van het gesprek is:
1. Het bestuur licht het doel en de oorsprong van het Kulturhus toe.
2. Het bestuur licht kort de samenwerking met de eigenaar van het pand toe.
3. Het bestuur informeert wat de huidige ontwikkelingen zijn rondom het Kulturhus.
4. De aanwezigen wisselen ideeën uit over de toekomst van het Kulturhus.
Vervolgens werkt het bestuur graag de ideeën samen verder uit om de levensvatbaarheid
ervan te beoordelen. Het bestuur wil graag iedereen de gelegenheid geven om zijn of
haar ideeën te ventileren. Daarom kunt u uw ideeën ook voor- of achteraf doorgeven per
e-mail via kulturhus@okkenbroek.net.

