Ferriking Dr. J. Botkepark Damwâld
Donderdag 29 april 2021 vanaf 19.30 uur
De laatste jaren vinden er vele ontwikkelingen plaats in Damwâld,
tussen de Haadwei en de nieuwe Campus Damwâld.
Centraal in dit gebied ligt het Dokter Jacob Botkepark,
een groene parel binnen de bebouwde kom. Vanuit het dorp
kwamen veel ideeën om ook het park te verfraaien en meer te
verbinden met de omgeving. Doarpsbelangen Damwâld heeft in
februari 2020 een projectgroep opgericht die alle kansen heeft
uitgewerkt. Inmiddels is de financiering voor de plannen zover
gevorderd, dat we kunnen overgaan tot de uitvoering. Hierover
willen we jullie tijdens een live-uitzending graag informeren.
Je kunt de uitzending volgen via:
• De TV-zender RTV NOF (kanaal 20)
• Facebook.com/dbdamwald of Facebook.com/dantumadiel
• www.doarpsbelangen-damwald.nl
• www.dantumadiel.frl/botkepark

LIVE-UITZENDING

Het programma in grote lijnen:
19.30 uur
		
19.35 uur
19.45 uur
		
		
20.00 uur
20.15 uur
20.30 uur

Welkom door presentator René Koster en
Feije Feenstra (voorzitter Doarpsbelang Damwâld)
Filmpresentatie herinrichtingsplannen van het park
Toelichting ontwerp en uitvoering door
Jan Jelle Jongsma (projectgroep) en
Wytze Hoeksma (projectleider gemeente)
Geef uw mening (houd de telefoon bij de hand!)
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Afronding

Je kunt de uitzending digitaal vanaf je bank volgen.
Aanmelden is niet nodig. Ga iets voor 19.30 uur naar:
www.doarpsbelangen-damwald.nl of www.dantumadiel.frl/botkepark
of naar een van onze Facebookpagina’s. Ook is het mogelijk om via
RTV NOF op televisiekanaal 20 de uitzending te volgen. Verder hoef
je vooraf niets te doen.
Tijdens de uitzending leggen we uit hoe je jouw mening kunt geven.
Je komt niet in beeld. Het is wel handig om een extra scherm bij de
hand te hebben. Bijvoorbeeld een telefoon of een tablet.
Tijdens de bijeenkomst reageren?
Dat kan via WhatsApp: 06 - 120 830 46
Na de uitzending nog vragen?
Stuur een e-mail naar: doarpsbelangendamwald@outlook.com

