Nr. 5 / 7 oktober 2015
AGENDA
27-10 17.00u Algemene Leden Vergadering Bévé Tussendiepen, Sluisfabriek, Tussendiepen 6.

OPROEP! Kom naar de algemene ledenvergadering.
dinsdag 27 oktober om 17.00 uur, Tussendiepen 6
Aspirant-leden, maar ook al zijn jullie dat niet:
iedereen is welkom en iedereen is nodig.

De samenwerking met de gemeente heeft verder
vorm gekregen.

Jullie krijgen de vraag voorgelegd of BéVé Tussendiepen op uw steun kan rekenen. Alleen daarmee
kunnen wij samen met jullie verder op de ingeslagen
weg.

Het beeld van hoe BéVé Tussendiepen nu verder kan
en wat zij voor jullie kan betekenen is nu duidelijk
genoeg om daarover met jullie besluiten te nemen.
Zodat jullie kunnen kiezen voor de BéVé. Want
draagvlak van ondernemers heeft de BéVé nodig. Als
dat er is dan zal de gemeente het experiment blijven
steunen. Dan krijgen we met jullie de ruimte om de
toekomst voor Tussendiepen te bepalen!

BéVé Tussendiepen is in mei met een experiment
begonnen: Tussendiepen op orde brengen onder
regie van ondernemers. Veel contacten zijn daarna
gelegd, kennis is opgedaan en projecten zijn gestart.

Meer informatie ontvangen jullie ruim voor de ALV.

Bezoek B&W en gemeenteraad
Afgelopen dinsdag 6 oktober zijn B&W en de gemeenteraad op bezoek geweest op Tussendiepen.
De opkomst was groot. De reacties op het initiatief,
de plannen en werkwijze waren zeer positief.
College- en raadsleden hebben kennis gemaakt met
het monumentale Sluis gebouw, het gebied, de ondernemers, kunstenaars en hun initiatieven. Jan
Ketelaar had speciaal voor de gelegenheid een gedicht geschreven en voorgedragen. BREN verleende
medewerking om via haar terrein op de boot te
stappen. Op de Drachtstervaart is het contrast tussen wonen en werken goed te zien. Maar door de
oogharen heen ook de kansen die er voor Tussendiepen zijn.
Pauropus, Wiegersma en nieuwkomer Kavel 10 hebben dat in korte toespraken nog eens benadrukt.
Vooral de noodzaak om als ondernemers de handen
ineen te slaan en welke rol de BéVé daarin kan vervullen.

foto: OF (Jasper van der Sluis)
BéVé Tussendiepen heeft de college- en raadsleden
laten zien waartoe zij in staat is, wat zij heeft bereikt
en hoe zij haar rol in de toekomst ziet: professioneel
ondersteuner voor ondernemers bij alle soorten
vraagstukken waarmee zij te maken hebben. Op die
manier verwacht zij geleidelijk het aanzien en imago
van Tussendiepen te veranderen. Met en door ondernemers, samen met en dicht op de gemeente.

