
Vervolg
Het Samenlevingsprogramma is een moment-
opname, maar geen stilleven. De ontmoetingen zijn 
niet gestopt na 1 mei; de initiatieven in de 
samenleving en de concretisering van de PIT-thema’s 
ook niet. Het programma is dan ook wendbaar en 
dynamisch om bij te kunnen sturen wanneer de 
samenleving of vraagstukken hierom vragen. Het 
proces wordt interactief vervolgd; in aansluiting met 
onze wijze van stads-en dorpsgericht (samen)werken 
dat zich steeds verder doorontwikkelt. 

Na oplevering aan de raad wordt het samenlevings-
programma door de dorps- en stadswethouders en 
de verbinders besproken met de dorpsoverleggen 
(klankbordgroepen, dorpsraden of -beraden, 
belangenvereniging, kernoverleggen, belangen-
verenigingen). Daarnaast wordt digitaal via onze 
speciale website over het samenlevingsprogramma 
de route die is genomen (met alle informatie) en die 
we nog gaan nemen, ontsloten en worden inwoners 
uitgenodigd om het samenlevingsprogramma door 
te nemen. 

Wat zou het mooi zijn als we samen met de 
dorpsoverleggen en de experts en geïnteresseerden 
uit Molenlanden het samenlevingsprogramma weer 
een stap verder kunnen brengen. Per thema wordt 
dit door alle partijen verder uitgewerkt, waarbij ieder 
thema in het eigen tempo tot planvorming en 
uitvoering komt. Gemeente voert bij enkele thema’s 
de regie, maar laat los waar dat kan en de expertise 
zit. Via de planning en control cyclus en een update 
van het samenlevingsprogramma in juli 2020 kan 
door het lokaal bestuur vinger aan de pols worden 
gehouden en de doelen van de pittige thema’s steeds 
concreter worden geformuleerd.

ROUTEKAART

Het samenlevingsprogramma is 
opgesteld in de maanden 
februari, maart en april 2019 met 
input van partijen in ons netwerk, 
zoals inwoners, ondernemers en 
kennispartners. Met deze partijen 
is via dialoog in beeld gekomen 
wat we over drie jaar willen 
bereiken in Molenlanden en is per 
dorp besproken wat nu moet 
worden opgepakt. Ook zijn de in 
het plan van aanpak benoemde 
strategische vraagstukken 
onderwerp van gesprek geweest.
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