
Buurtenover Kerk-Avezaath
Samen in gesprek over de toekomst van Kerk-Avezaath

We willen graag met u in gesprek over de toekomst van Kerk-Avezaath. Daarom organiseren we een 
bewonersavond waar onderwerpen, zoals wonen en groen, ontmoetingsplekken en voorzieningen, maar 
ook verkeersvraagstukken op de agenda staan. Bovendien is er volop ruimte voor onderwerpen die 
u belangrijk vindt. De agenda voor Kerk-Avezaath bepalen we samen! We houden er natuurlijk 
rekening mee dat er afgelopen jaren ook al een aantal projecten heeft gelopen in Kerk-Avezaath en dat 
inwoners en gemeente al vaker in gesprek zijn geweest.

Wanneer? Vrijdag 17 januari, 19.30 - 21.45 uur
Waar?  Zalencentrum De Avezathen, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath
Organisatie:  De gemeente Buren
Agenda: 19.15 Inloop dorpsavond voor alle inwoners
 19.30 Presentaties over de kenmerken en vraagstukken voor Kerk-Avezaath
 19.50 Workshop ronde 1
  20.40 Pauze en intermezzo met informatiemarkt ‘verkeersvragen Kerk-Avezaath en 

gemeente Buren’
 20.55 Workshop ronde 2
 21.35 Afsluiting van de avond met een drankje



Wat gaan we doen?
Op de bewonersavonden zijn er verschillende tafels ingericht per thema, zodat u zelf kunt kiezen over 
welk thema u wilt meedenken. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: Wat is de woonbehoefte nu en in 
de toekomst? Hoe houden we het dorp en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten 
we ruimte zoeken? Hoe gaan wonen en werken het beste samen? Hoe kan de recreatie nog interessanter 
worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we 
de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het sociale leven zich verder ontwikkelen?  
Wat kunnen u, de gemeente en andere organisaties daar samen aan doen?

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
We gebruiken de informatie voor een nieuwe omgevingsvisie voor de dorpen in de gemeente Buren. Een 
omgevingsvisie is een alles omvattende visie voor de langere termijn. De gemeente gebruikt een omge-
vingsvisie als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben, zoals woningen, bedrijven of zonneweides.  
Er kunnen tijdens de avond ook ideeën boven komen voor concrete projecten.

Extra onderwerp over verkeer
De gemeente is ook gestart met een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). In dat plan staan straks 
concrete maatregelen om het verkeer soepeler of veiliger te laten verlopen. U kunt al een reactie geven op 
verkeersvraagstukken die u bezig houden via de website: www.e-spraak.nl/Buren. Ook kunt uw opmerkin-
gen over verkeer op 17 januari inbrengen.

Meer informatie
Meer informatie over de dorpenronde, de om-
gevingsvisie en de actuele agenda kunt u vinden 
op www.buren.nl/dorpenronde of neem contact 
op met Roelof Goodijk via rgoodijk@buren.nl.
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De toekomst van  
Kerk-Avezaath bepalen wij 
samen. We zien u graag op  
17 januari 2020 of op één van 
de andere bewonersavonden.


