Uitnodiging
openbare vergadering Dorpsraad
Beste bewoner(s),
Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Acht op:
maandag 9 mei 2016 om 20:00 uur
in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4. De avond staat in het teken van de volgende onderwerpen:
Hoogspanningsleidingen
In het najaar van 2015 heeft een bewoner een initiatief gestart om de hoogspanningsleidingen in Acht
onder de grond te krijgen. Een groot deel van de bewoners van Acht-Zuid heeft zich inmiddels achter
deze actie geschaard. Hoogspanningsleidingen kunnen namelijk slecht zijn voor de volksgezondheid.
Bovendien verminderen ze de financiële waarde van huizen en zien ze er ook nog eens lelijk uit.
Wij zijn van mening dat we de betrokken bewoners moeten steunen en komen met een plan om de
gemeente Eindhoven er van te overtuigen zich hier krachtiger voor in te zetten. Daarom zet de
Dorpsraad dit onderwerp opnieuw op de agenda en vertellen wij u wat we willen gaan doen.
WIJeindhoven
WIJeindhoven is het sociaal beleid van onze stad. Het is de manier waarop we de Eindhovense
samenleving versterken en de zorg en ondersteuning regelen voor mensen die dat nodig hebben.
Heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven u op weg. Natuurlijk wilt u altijd
graag de controle over uw eigen leven blijven houden. Daarom wordt er eerst gekeken wat u zelf
zou kunnen doen en er wordt ook gekeken naar andere oplossingen die bij u passen. Zij
ondersteunen op de gebieden: werk en inkomen, zorg en opvoeding, huishouding en klussen,
vervoer, wonen en ontmoeten. Of te wel, WIJeindhoven is er voor iedereen. Tijdens de vergadering
zal er een uitgebreide presentatie worden gegeven, stellen de medewerkers van het WIJteam
Acht zich voor en is er voldoende tijd om met elkaar te spreken.
Buurtkracht
Steeds vaker staat energiebesparing in de belangstelling. Ook op Acht is dat het geval. Omdat
het uitzoeken van besparingen veel tijd en energie kost, wil de Achtse groep “Buurtkracht”
mensen bij elkaar zien te krijgen om dit samen te doen. Buurtkracht wil daartoe de informatie die
ze zelf al heeft ingewonnen doorgeven aan mede-Achtenaren. Mensen die met die informatie
aan de slag willen, willen ze zo verder helpen. Hun wens is dat zoveel mogelijk huishoudens in
Acht erin slagen een zo groot mogelijke energiebesparing te bewerkstelligen. Enkele
initiatiefnemers geven een korte presentatie.
Verder...
Naast deze thema’s zet de Dorpsraad zich ook in voor een groot aantal andere onderwerpen
zoals de speelvoorziening. Wij vertellen u graag wat de stand van zaken hiervan is. Uiteraard
kunt u zelf ook nieuwe onderwerpen aandragen.
Iedereen is van harte welkom. Kom gerust langs en neem uw familie en buren mee. De koffie en
thee staan klaar. Graag tot dan! We hopen op een grote opkomst!
Namens de Dorpsraad Acht,
Remco van Dooren, voorzitter

www.dorpsraadacht.nl

info@dorpsraadacht.nl

Vereniging Achtse Belangen

UITNODIGING VOOR LEDEN VAN ACHTSE BELANGEN
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Jaarvergadering van Achtse Belangen op:
Maandag 9 mei om 19:00 uur
voorafgaand aan de dorpsraadvergadering!
De agendapunten zijn:
 Goedkeuring notulen vorige vergadering
 Financieel verslag 2015
 Verslag kascommissie.
 Herbenoeming van het bestuur en benoeming van eventuele nieuwe leden.
Omdat het bestuur van Achtse Belangen dringend behoefte heeft aan zowel uitbreiding als
verjonging zoeken wij nieuwe bestuursleden. Indien U bereid bent wat tijd te besteden aan de
Achtse zaak of U kent iemand die daartoe bereid is graag een berichtje aan:
achtsebelangen@gmail.com
De notulen van de vorige vergadering, het financiële verslag over 2015 (inclusief goedkeuring
kascommissie) zijn beschikbaar op de website www.acht-eindhoven.nl Ga naar het document archief.
Mocht u nog geen lid zijn en deze vergadering toch willen bijwonen, dan nodigen we u uit om u snel als
lid aan te melden. De daarvoor benodigde gegevens vindt u in onderstaande tekst.
- - -

Wilt u de Dorpsraad ondersteunen?
Word dan lid van de Vereniging Achtse Belangen
Met alle toekomstige plannen van de (lokale) overheid is het steeds opnieuw de vraag of het
Dorpse karakter en de leefbaarheid in Acht bewaard zullen en kunnen blijven. De vereniging
Achtse Belangen en de Dorpsraad maken zich daar al jarenlang sterk voor. En niet zonder
succes. Maar voor de activiteiten van de Dorpsraad en Achtse Belangen is geld nodig. Geld dat
bijeen wordt gebracht door de bijdrage van 10 euro per jaar door de leden van Achtse Belangen.
Ook de dorpsraadsvergaderingen worden door Achtse Belangen bekostigd.
Gaat de toekomst van ons fantastische kerkdorp u ook aan het hart? Geef u dan op de website
www.acht-eindhoven.nl als lid op en maak 10 euro over op rekeningnummer:
NL54 INGB 0004 9347 96 t.n.v. Achtse Belangen, Eindhoven-Acht.
Alvast van harte welkom bij Achtse Belangen en dank voor uw bijdrage!

