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ALV
Aanstaande donderdag 21 november is de ALV. De inloop is vanaf 19.00 uur bij de Gouden
Karper. We spelen elkaar de bal toe, graag tot donderdag!

VERSLAG WOONVISIE
Ondernemersvereniging Hummelo Keppel en Drempt heeft gereageerd op het concept
‘Lokale Woonvisie Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 gedateerd 7 mei 2019.
In onze zienswijze hebben we onder andere aangegeven dat wonen niet onafhankelijk kan
worden bezien van andere beleidsterreinen zoals werkgelegenheid, vervoer (verbindingen)
en leefbaarheid. Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd in de woonvisie de integraliteit
en het lef om deze terreinen met elkaar te verbinden en vorm te geven. We hebben in onze
ogen diverse kansen benoemd. Zo hopen wij dat de gemeente qua wonen uitstraalt:
Bronckhorst doet er toe! Wij willen bouwen omdat wij geloven in onze kernen en de unieke
kwaliteiten. Maak de gemeente landelijk bekend. Bouw flink bij voor jongeren, voor de
categorie tot 40 jaar en voor ouderen, en houd de kernen leefbaar. Hier willen wij graag
samen met de gemeente aan werken! Op de website van de gemeente Bronckhorst kunt u
de vastgestelde woonvisie nalezen, zie: https://www.bronckhorst.nl/home/woonvisie-20192025_46436/

ACTIVITEITEN 2019-2020
Datum

activiteit

locatie

Donderdag 21 november
2019

ALV

Gouden Karper

Dinsdag 28 januari 2020

Nieuwjaarsborrel

FF bij Steef

Vrijdag 6 maart 2020

Openhartig Tafelen

Ars Longa in Drempt

Donderdag 14 mei 2020

Bedrijfsbezoek & Borrel Ryans

Ryans in Laag-Keppel

Vrijdag 3 juli 2020

Afsluiting Zomer Activiteit
(nader in te vullen na inventarisatie)

Nader in te vullen

Dinsdag 22 september
2020

Start na Zomer activiteit

Nader in te vullen

Dinsdag 24 november
2020

Algemene leden vergadering

Nader in te vullen

Uitnodiging voor de dames vanuit Vice Versa Gelderland
Op 18 februari 2020 is de netwerkavond van Vice Versa Gelderland. Een netwerk voor
ondernemende vrouwen uit Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek. Voor de 2e keer
organiseren we samen een avond en volgend jaar is dit bij het familiebedrijf Garvo uit
Drempt.
Het belooft een bijzondere avond te worden. Graag nodigen we bij deze ook alvast de
vrouwelijke ondernemers van Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt uit.
Leuk om samen te netwerken op deze bijzondere locatie.
Ben je erbij? Meer info via karen@kwaliteitstuin.nl

