Acht, zaterdag 21 maart 2015

Beste bewoner(s),
Bij deze ontvangt u het Dorpsadvies 2015, bestaande uit een brief, het onderzoek en een
retourenvelop.
Het Dorpsadvies 2015 is het grote onderzoek naar de behoefte van de Achtse gemeenschap
aan een winkelvoorziening in ons dorp. Al jarenlang leeft in ons kerkdorp de vraag of er wel
of niet een winkelvoorziening moet komen. Als Dorpsraad blijven wij de vraag krijgen of wij
ons daar hard voor willen maken. We weten echter ook dat er bewoners zijn die helemaal
geen behoefte hebben aan een dergelijke voorziening. Om duidelijkheid te krijgen, horen wij
via dit onderzoek graag uw advies.
Het onderzoek loopt van maandag 23 maart 2015 tot en met zondag 12 april 2015 en wordt
gehouden onder alle huishoudens in Acht (circa 1670). Elk huishouden heeft één stem. Het
onderzoek is pas geldig als minstens 15% van de huishoudens reageert. Indien er minder
huishoudens reageren, is het onderzoek niet geldig en dan stopt het Dorpsadvies 2015.
U kunt deze enquête invullen op het bijgevoegde formulier of via internet. Als u de bijgevoegde
papieren enquête hebt ingevuld, dan kunt u die in de retourenvelop inleveren bij één van de
daarop vermelde adressen. Om er zeker van te zijn dat elk huishouden maar één enquête invult,
hebben wij elk enquêteformulier voorzien van een willekeurige code.
De internetversie kunt u vinden op www.dorpsraadacht.nl. De gebruikersnaam van de enquête is
'Acht' en het wachtwoord is de code vermeld op de papieren versie van de enquête.
Mocht een meerderheid (>50%) van de huishoudens die gereageerd hebben, behoefte hebben
aan een winkelvoorziening, dan zullen we als Dorpsraad Acht ons best doen deze voorziening
te realiseren. Ik benadruk dat wij geen beloften kunnen doen dat er dan daadwerkelijk een
winkelvoorziening komt, maar wij zullen het proces opstarten om met diverse organisaties te
gaan praten.
Aan de andere kant, indien een meerderheid van de huishoudens die gereageerd hebben, geen
behoefte heeft aan een winkelvoorziening, dan zal de Dorpsraad Acht dit agendapunt niet
meer op de agenda zetten tot en met het jaar 2018.
De uitslag zal worden bekend gemaakt op maandag 11 mei 2015 om 20:00 uur in het
Dorpshuis tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Acht.
Mochten er vragen zijn over dit Dorpsadvies 2015, dan kunt u contact opnemen door een
e-mail te sturen naar dorpsraad@acht.nl.
Wij hopen dat iedereen zijn of haar stem duidelijk en krachtig zal overbrengen aan ons.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Dorpsraad Acht,

Remco van Dooren
Voorzitter

