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 30 januari 2017 om 20:00 uur
in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Verkeer
Steeds vaker wordt er overlast ervaren van het toenemende verkeer in en door ons dorp. Om
helder te krijgen waaruit die overlast bestaat, hopen we in de vergadering een overzicht te krijgen
van de verkeersproblematiek in ons mooie dorp. Als we weten waar de knelpunten liggen,
kunnen wij ons er met zijn allen voor inzetten om ze proberen op te lossen. Daarom roepen wij u
op om tijdens de vergadering met uw inbreng te komen.
Eindhoven Airport en Station Acht
In het najaar van 2016 hebben we al veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen van
Eindhoven Airport en het geplande treinstation in Acht. In 2017 zullen wij hiermee doorgaan.
Daarvoor willen wij twee commissies in het leven roepen: de commissie Vliegveld en de
commissie Station Acht. Deze commissies krijgen de opdracht om informatie te verzamelen
over de laatste ontwikkelingen en wat zij betekenen voor de leefbaarheid in Acht. Ook vragen wij
de commissies te onderzoeken hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het is de
bedoeling dat deze commissies hun bevindingen periodiek delen met zowel de Dorpsraad als de
Achtse bevolking.
Voor beide commissies zijn we op zoek naar Achtenaren die zich hiervoor willen inzetten. Tijdens
de vergadering komt dit alles aan de orde. Mocht u nu al interesse hebben om plaats te nemen in
één van de commissies, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar
info@dorpsraadacht.nl .
Verder..
Zal er een korte update gegeven worden over de voortzetting van onze pogingen om een
volwaardige winkelvoorziening op Acht te krijgen. Ook wordt er teruggekeken op het bezoek van
burgemeester Jorritsma aan ons mooie dorp.
Iedereen is van harte welkom. Kom gerust langs en neem uw familie en buren mee. De koffie en
thee staan klaar. Graag tot dan!
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