Bewonersvereniging
Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Aan de inwoners van Tienhoven – Oud Maarsseveen
Tienhoven, 8 april 2021
Hoe gaan we verder in deze tijd?
Beste inwoner,
Het afgelopen jaar is uitdagend geweest voor ons allen en in specifiek voor de
ouderen, jeugd en ondernemers in ons dorp. Het is hartverwarmend om te
zien dat velen van u initiatieven hebben geïntroduceerd om elkaar te steunen
in deze moeilijke tijden – samen staan we sterker zeker nu het extra telt.
Zoals u weet hadden we aangekondigd dat er een nieuwe fase voor de BTOM
zou aanvangen dit jaar met een nieuwe bestuurssamenstelling en voorzitter.
Echt iets wat we samen met elkaar bespreken, maar dat kan voorlopig niet.
Met deze brief willen wij toch alvast een voorzet geven, zodat u tijdens de
“lockdown” met ons kunt meedenken. De volgende punten willen we daarbij
aanstippen:
1- Nieuwe fase voor de BTOM – 15 jaar geleden hebben we met een groot
aantal inwoners 2 avonden in groepjes bij elkaar gezeten om de doelen
van BTOM te bespreken. Na 15 jaar zijn ongeveer 80% van onze inwoners
lid van de BTOM en denken we dat het tijd is voor een nieuwe mensen in
ons bestuur en de werkgroepen met een nieuwe agenda, zodat we weer
15 jaar vooruit kunnen.
Nieuwe mensen zijn nodig om de BTOM voort te zetten. Onze voorzitter
kan niet meer zoveel tijd aan BTOM besteden, onze secretaris zal op
redelijk korte termijn willen terugtreden en onze kandidaat voorzitter gaat
helaas ons dorp verlaten en is niet meer beschikbaar. Tijd dus voor een
volgende groep mensen om het stokje over te nemen!
2- Welke doelen en prioriteiten? – Op dit moment zijn onze doelen de
volgende 4 punten: inzetten voor behoud van specifieke dorpskarakter,
actief participeren in belang van behoud flora en fauna, bevorderen en in
stand houden van goede contacten met andere organisaties, bevorderen
leefbaarheid, welzijn en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners.
Welke prioriteiten zouden we met de kennis van nu hieraan moeten
toevoegen en wie kunnen hier het beste invulling aan gaan geven?
3- Hoe gaan we dat doen? – Ons idee is simpel – net als 15 jaar geleden,
met zijn allen. Als de lockdown over is komen we als inwoners bij elkaar.
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Ook om elkaar weer te zien en ervaringen te delen, maar ook om te
praten over welke zaken nu het belangrijkst zijn voor ons en waar we
samen met elkaar willen optrekken. En belangrijker nog – wie er met
frisse moed aan deze nieuwe agenda mee willen helpen invulling te geven.
Laat ons weten of u alvast wilt meedenken en meehelpen aan de
voorbereiding? Dat zou fantastisch zijn!
Veel sterkte de komende tijd en laat ons weten als we iets extra kunnen doen
om het leven draaglijker te maken. Daar zetten we ons graag voor in!
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