Gevolgd Proces
Plan van aanpak

Lopende ontmoetingen

De gemeenteraad van Molenlanden heeft op 2 januari 2019
het college de opdracht gegeven tot het opstellen van een
Plan van Aanpak voor een Samenlevingsprogramma
2019-2022 en bij de totstandkoming daarvan de raad te
betrekken. Op 5 februari 2019 heeft de raad ingestemd met
het Plan van Aanpak en heeft als uitgangspunten
meegegeven dat er:
- aangesloten moet worden bij de ambities van de
samenleving én bij wat er al loopt;
- geïnvesteerd moet worden in ontmoetingen (contact staat
centraal);
- ‘concreet’/’daadkrachtig’ en ‘draagvlak’ dé kernbegrippen
zijn, en;
- helderheid moet worden gegeven over het product, inhoud
en vervolg.

Molenlanden begint niet bij nul. Inwoners hebben elkaar al
gevonden op de diverse thema’s en de voormalige gemeenten
stonden al in contact met de inwoners. Er is gebruikgemaakt
van de bestaande informatie en er is aangesloten bij bestaande
trajecten en initiatieven. Denk aan overleggen met
woningbouwcorporaties, regio-overleggen over energietransitie
en woningbouw- en reconstructieprojecten.

Samenlevingsprogramma 2019-2022

Strategische vraagstukken zijn geconcretiseerd en terug te
vinden op de kaarten met pittige thema’s. Met de
samenleving is tot een eerste agendering gekomen van
verder verkennende acties of al concrete maatregelen. Deze
acties zijn terug te vinden op de dorps- en stadskaarten of
zijn doorvertaald naar de kaarten met pittige thema’s. Er zijn
verschillende ontmoetingen georganiseerd, van
koﬃemomenten tot een digitaal burgerpanel. Als er in de
verslagen of kaarten van al deze ontmoetingen gesproken
wordt over ‘inwoners’, worden daarmee ook onze
(maatschappelijke) ondernemers bedoeld. Daarnaast zijn we
in Molenlanden trots op onze stad Nieuwpoort, maar
gebruiken we voor het leesgemak het woord ‘dorpen’ als
aanduiding voor al onze dorpen en onze stad.

Koﬃemomenten
In februari en maart 2019 zijn alle wethouders langs “hun”
dorp geweest om kennis te maken. Iedereen was welkom om
een kop koﬃe te komen drinken. Deze gesprekken waren
zonder agenda. Inwoners hebben gebruikgemaakt van deze
momenten om kennis te maken en te vertellen wat er speelt
in de dorpen. Bij deze bijeenkomsten waren de verbinders
aanwezig en opmerkingen/vragen zijn direct opgepakt of
hebben als input gediend voor het samenlevingsprogramma.

100Waard gesprekken
In 18 bijeenkomsten is met een speciﬁek op het dorp
afgestemde agenda besproken wat er leeft in het dorp en wat
nu met prioriteit moet worden opgepakt. Per dorp waren ook
minimaal twee raadsleden aanwezig om gesprekken te
begeleiden. Uit de ontmoetingen, en ook uit de reacties die
inwoners na aﬂoop van de avonden op een groene, gele of rode
kaart hebben achtergelaten, spreekt veel waardering voor de
manier waarop de gesprekken hebben plaatsgevonden.

Themabijeenkomsten
Om er zorg voor te dragen dat er voldoende aandacht was voor
alle onderwerpen is er speciﬁek in themabijeenkomsten stil
gestaan bij diverse thema’s. Zo is tijdens een
inspiratiebijeenkomst het thema “Molenlanden Voedsel
Bewust” met ondernemers en enthousiastelingen gesproken, is
er een “meet-up” met jongeren georganiseerd, is er met het
thema klimaat aangesloten bij de bijeenkomst over
woningbouw in Nieuw-Lekkerland Oost en staat nog voor juli
een bijeenkomst over e-participatie gepland met medewerkers
van de regiogemeenten en jongeren.

Inzet van TIP Molenlanden
In de afgelopen weken is ook ingezet op E-participatie. De
gemeente heeft in twee rondes (of: raadplegingen) vragen
gesteld aan inwoners. Bij de eerste verzending van vragen
hadden 462 respondenten deelgenomen, bij de tweede
verzending waren dat er 460. De opbrengst heeft niet alleen
duiding gegeven aan de vraagstukken die er leven in de
samenleving en in de verschillende dorpen, maar ook concrete
vragen opgeleverd waarmee aan de slag is gegaan. Een mooie
opbrengst die zeker ook bij uitwerking van de pittige thema’s
gebruikt zal worden.

