NIEUWSFLITS
Twee jaar geleden is een burgerinitiatief gestart met als naam Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.
Deze stichting zet zich in voor het bevorderen van welzijn, sport en beweging in combinatie met onderwijs
in de Wieringermeer. De stichting is opgericht toen duidelijk werd dat er behoefte was aan een brede
school voor de scholen in Wieringerwerf, kinderopvang en een centrale plek voor sport en welzijn. De te
realiseren ‘Campus de Terp’ wordt dé ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan scholen,
opvang, welzijn, zwem-, binnen- en buitensporten.

De gemeente Hollands Kroon
organiseert een bewonersinformatieavond met als
onderwerp ‘ontwikkelingsrichting
voor Wieringerwerf’. Het
vlekkenplan van vorig jaar is
uitgewerkt en er wordt inzicht
gegeven in de toekomstige
ontwikkelingen in het oude
dorp. Ook krijgt Stichting Sport
en Welzijn Wieringermeer een
plaats. Om in de toekomst goede
en betaalbare sportfaciliteiten
te bieden moeten er plannen

gemaakt worden voor zwembad
de Terp, de Zuiderzeehal en de
vele sportlocaties verspreid in de
Wieringermeer.
Door het steeds omvangrijker
worden van het project werd
het duidelijk dat er meer
professionaliteit en juridische
zekerheden ingebouwd moesten
worden.
‘Campus de Terp’ is vooralsnog
een werknaam. Mogelijk dat
deze definitief gaat worden maar
het zou zomaar anders kunnen.

Bij de eerste plannen is de
Adviesraad opgericht om
alle scholen, verenigingen,
stichtingen en welzijnsorganisaties een stem te geven.
SSWW wil graag dat ook u
meedenkt! En dat u in de
toekomst een plek vindt op de
sport- en scholencampus op
De Terp.
SSWW geeft informatie over
de ontwikkeling wat betreft de
plannen voor Campus ‘de Terp’.

De bewonersinformatieavond is op dinsdag 12 december om 20.00 uur
in de Cultuurschuur te Wieringerwerf.
Meld u aan bij de Gemeente Hollands Kroon.

Bent u geïnteresseerd in de
ontwikkelingen en wilt u graag
op de hoogte worden gehouden
via een nieuwsbrief?

Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de plannen
voor Campus ‘de Terp’.

Vul dan bijgaande strook in
of mail naar:

sswwieringermeer@outlook.com

Naam

____________________________________________

Straat

____________________________________________

Plaats

____________________________________________

E-mail ____________________________________________
Telefoon ____________________________________________
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Zo is het nu. Bent u nieuwsgierig hoe het wordt?
Kom 12 december naar de Cultuurschuur!

Denk en praat mee met SSWW!
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