Een mooie groene omgeving?
Schrijf u nu in om mee te doen met groenonderhoud in uw buurt!!
“Goed burgerschap wordt door allen
die wonen en verblijven in Oostkapelle
onderschreven en uitgedragen”

www.dorpsraadoostkapelle.nl
Tijdens de Dorpsraadvergadering van 15 maart 2017 in “Anno Nu” wordt dit plan gepresenteerd in
aanwezigheid van deskundigen van “Stichting Landschapsbeheer Zeeland” en gemeente Veere.
Ten aanzien van punt 24 uit ons Dorpsplan Oostkapelle 2030 heeft de Dorpsraad met de gemeente
overlegd om de mogelijkheid te bieden een deel van het openbaar groen door de inwoners te laten
onderhouden, wat tot nu toe door de buitendienst van de gemeente Veere verzorgd wordt. Dit biedt
mogelijkheden en kansen, voor zowel de inwoners als de gemeente.
Als Dorpsraad willen we aan u als inwoners van Oostkapelle, de vraag stellen wie het een uitdaging
vindt om iets aan het openbaar groen te onderhouden. Wanneer u het leuk vindt om uw omgeving
op te fleuren, dan is dit uw KANS!!
Om te beginnen kunt u een of meerdere boomspiegels (cirkel of vierkant rond boom) in de buurt
van uw woning onderhouden.
Wanneer dit een succes wordt, dan kan er in een later stadium meerdere projecten “ter adoptie”
onderhouden worden. Ook mag u zelf met ideeën komen die door de werkgroep Groenonderhoud
van de Dorpsraad en door de gemeente Veere beoordeeld worden om bijvoorbeeld aan te planten
of te onderhouden.
Samen met u willen wij van Oostkapelle een nog meer bloeiende en vooral bio-diverse kern maken!
U mag aangeven of u wel of geen interesse heeft, om aan dit project deel te nemen. De werkgroep
Groenonderhoud zal met u contact opnemen over het verdere verloop. Ook op de website van de
Dorpsraad vindt u informatie over dit project.
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Ja, ik heb interesse om een boomspiegel bij mijn woning zelf te onderhouden
Ik heb een idee t.a.v. groenonderhoud met de volgende inbreng van mijzelf:

Nee, ik heb geen interesse om een boomspiegel bij mijn woning zelf te onderhouden

Mijn gegevens:
naam:___________________________________________________________________
adres:___________________________________________________________________
email:___________________________________________________________________
tel.nr:___________________________________________________________________

U kunt uw interesse doorgeven:
 via de mail: info@dorpsraadoostkapelle.nl
 in brievenbus bij Molenweg 13
Wij zien de reacties graag tegemoet!
Namens de werkgroep Groenonderhoud
Anita van Keulen
Molenweg 13
Oostkapelle

