Comité Leefbaarheid Megchelen zoekt leden
Aanwezigheid. De Dikke van Dale omschrijft het als volgt: “situatie dat iets of iemand op een bepaalde plaats
is.” Maar wat is dat iets of iemand dan? Op het gebied van leefbaarheid kan dat van alles zijn: Sociale
contacten, het rijke verenigingsleven met al haar vrijwilligers, sociale veiligheid, de St. Martinusschool,
bedrijven, recreatie, de Buurtbus, Servicepunt Klets & koek en zo zijn er nog een tal van voorbeelden op te
noemen. Stel nu eens voor dat dat er allemaal niet was?
De maatschappij is aan het veranderen, en in de komende jaren vertaalt dat zich ook door in het
gemeentelijke beleid. De gemeentes gaan namelijk steeds meer ruimte bieden aan burgerinitiatieven. Dat
betekent dat wij als gehele Megchelse bevolking steeds meer ideeën mogen aandragen, die uiteindelijk ook
gerealiseerd kunnen worden, mits er een goed plan ligt. De rol van het CLM wordt belangrijker als het gaat
als klankbord naar de gemeente toe. Het CLM staat namelijk nauw in contact met de gemeente om
belangen van het dorp te behartigen. Door te luisteren naar ideeën, kunnen we samen tot oplossingen
komen. Hierin geldt ook dat samenwerking leidt tot een dorp waarin het aantrekkelijk blijft om in te werken,
wonen en recreëren.
Om Megchelen leefbaar te houden, zowel nu als in de toekomst, zijn we bij het CLM op zoek naar nieuwe
leden. Door slechts een bijdrage van 5 euro per jaar helpt u mee om initiatieven in het dorp te steunen die
van algemeen dorpsbelang zijn. Er liggen zoveel kansen in Megchelen, laten we die dan ook realiseren met
zijn allen. We hebben tenslotte goud in handen, maar de kunst is om het te blijven verzilveren.
Lid worden van CLM
Wilt u een steentje bijdragen om lokale initiatieven te realiseren en dus door het CLM te steunen? Dit kan
door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de secretaris aan de Julianaweg 4 of een
mail te sturen naar leefbaarheidmegchelen@gmail.com. Overigens wordt u zowel via het Megchels Ni-js als
www.allesovermegchelen.nl op de hoogte gehouden van alle projecten.
Namens het gehele CLM-bestuur alvast heel erg bedankt!

LIDMAATSCHAP COMITÉ LEEFBAARHEID MEGCHELEN
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer*
* Uiteraard mag u ook geheel vrijblijvend een vrije gift doen.

Aankruisen wat van toepassing is:

○

Ja, ik word lid van Comité Leefbaarheid Megchelen, voor een vast bedrag van €5,- per jaar.

○
○

Ik betaal jaarlijks éénmalig contant.
Ik machtig Comité Leefbaarheid Megchelen om jaarlijks €5,- van bovenstaand
rekeningnummer te incasseren.

○

Per mail wil ik op de hoogte worden gehouden van de plannen en projecten van het CLM.

○

Ja, ik wil graag lid worden van de Whatsapp-groep: Veilig Megchelen.

Datum:

Handtekening:

