I

nte ntieve rkla ri ng

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de hierna genoemde
partijen mee te werken aan activiteiten gericht op actief burgerschap en het
praktische ervaring opdoen dat mogelijk kan leiden tot het oprichten van een meer
generatiehuis in Putte.
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Onderstaande paÉijen
Voorzitter Zorgcoóperatie Putte
Directeur basisschool Op Dreef
Coórdinator BSO van stichting Kinderopvang Zuid Westhoek
Coórd inator Kindercentrum Duimelotje
Beheerder MFC de Bíezen
Definitie
Onder actief burgerschap verstaan we het volgende: het door burgers zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in
de eigen omgeving, door zelf in samenwerking met bovengenoemde partijen
initiatieven te organiseren.

Overwegende dat
De leefbaarheid van het dorp Putte in de toekomst voor jong en oud gebaat is bij een
samenwerking tussen bovengenoemde partijen.
Spreken de intentie uit
Door optimaal samen te werken en mee te helpen om een voorzieningenniveau te
realiseren dat voldoet aan de behoeften en wensen van kinderen en hun ouders en
ouderen in het dorp;
Praktisch gezien willen partijen uitvoering geven aan actief burgerschap. De
samenwerking heeft mede tot doel te ervaren of de oprichting van een meer
generatiehuis levensvatbaar is in Putte.
Evaluatie
De evaluatie van de activiteiten dient per kwartaal plaats te vinden en aan de
gemeenteraad te worden aangeboden.

Duur intentieverklaring
Deze intentieverklaring wordt afgesloten voor de periode van 1 juni 2015 tot I juni
2016.
ndien niet besloten wordt de afspraken te beëindigen, geldt deze intentieverklaring
f

vooronbepaalde tijd.

Wijziging
lndien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering
van deze intentieverklaring treden partfien met elkaar in overleg om te bezien in
hoeverre de inhoud van deze intentieverklaring aanpassing behoeft.

Aldus overeengekomen te Putte
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