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Aan de leden van het College, de Gemeenteraad en Commissie,

Hierbij nodigen de bewoners van Ecodorp Bergen u graag uit voor een actuele kennismaking met ons

project.Het is alweer 8 jaar geleden dat Ecodorp Bergen het voormalige Mob-terrein aan de Groeneweg

verwierf. Inmiddels is er veel gebeurd. Het meest zichtbaar is het grotendeels verwijderen van de militaire

infrastructuur van voor en na de tweede wereldoorlog, en daarna het ontwikkelen van de natuur en de tuinen

op het terrein. Wij staan nu voor de bouw van woningen en andere facilitaire gebouwen inclusief energie en

watervoorziening.

Wat wij laten ervaren is hoe een duurzame samenleving er uit kan zien. Hoe wij door ecologisch te bouwen, in

ons eigen voedsel, water en energie te voorzien en zo meer verbonden met elkaar en de natuur kunnen

bijdragen aan een echt duurzame wereld. Zo denken en doen we mee aan mogelijke oplossingen voor de grote

uitdagingen waar de hele mensheid en ieder mens afzonderlijk voor staan, door de oorzaken aan te pakken.

Daarbij zijn wij in verbinding met andere projecten, zowel nationaal als internationaal.

Wij willen graag de gemeente en de omwonenden zoveel mogelijk betrekken bij ons project om zo ook een

bijdrage te leveren aan de duurzame doelen van de gemeente. Omdat na een lange voorbereiding het

ontwerpbestemmingsplan nu bij de gemeente ligt en oa voor de raad gepresenteerd zal worden, willen we u

graag ter plekke uitnodigen om de fysieke en visionaire context van het bestemmingsplan aan u voor te stellen,

zodat u zich een beter beeld kunt vormen waar het bestemmingplan over gaat alvorens een besluit daarover te

nemen.

Wij nodigen u uit voor een rondleiding op zaterdag 28 augustus over het terrein met daarna een korte

presentatie en de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Adres Groeneweg 14, Bergen.

Het programma zal zijn:

14.00 uur inloop

14.30 uur start rondleiding

15.30 koffie pauze

16.00 informatie uitwisseling en daarna een hapje en drankje.

Wij horen graag ivm de voorbereiding of u kunt komen, graag aanmelden via jan_cuperus@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

namens de bewoners van Ecodorp Bergen,

Jan Cuperus, Fredjan Twigt


