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Beste leden van de raad van de gemeente Molenlanden,
We informeerden u op 15 december 2020 in een raadsinformatiebrief over de
aanpak van het participatieproces voor de update van het Samenlevingsprogramma.
In deze raadsinformatiebrief gaven we aan dat u in januari 2021 een
raadsinformatiebrief ontvangt waarin we u informeren over de vormgeving en de
manier waarop we de wrap-up digitaal gaan delen vanaf eind januari 2021. Via deze
raadsinformatiebrief informeren wij u hierover.
Wrap-up wordt peilstok
We hebben de term wrap-up vervangen door “peilstok”, omdat we de term wrap-up
bij nader inzien niet herkenbaar genoeg vonden. In het vervolg en op de site
spreken we dan ook van peilstokkaarten.
In week 5 plaatsen we de eerste peilstokkaarten op de website
De laatste kaarten plaatsen we rond 12 maart 2021.
In de bijlage ontvangt u twee voorbeelden van uitgewerkte kaarten. Een van een
dorps- en stadskaart en een van een pittige themakaart. De peilstokkaarten zijn zo
vormgegeven dat de lezer in een oogopslag een beeld krijgt van enkele in het oog
springende initiatieven en deze ook door kan klikken voor nadere tekstuele
informatie, filmpjes of andere verbeeldingen. De kaarten hebben een ‘werk in
uitvoering’ uitstraling. Dit om te benadrukken dat inspanningen niet stil staan.
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Deze peilstokkaarten delen we via onze website
www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma. Hier kan de lezer tussen de
peilstokkaart en de ‘originele’ kaart klikken. Op deze manier hoeft de lezer niet
eerst terug naar het hoofdmenu om de andere kaart te zoeken.
De peilstok is bedoeld als samenvatting voor de raad, onze netwerkpartners en
onze samenleving
Via de planning- en controlcyclus bent u in 2019 en 2020 op de hoogte gebracht
van de voortgang van de inspanningen op de pittige themakaarten. Ook onze
inwoners hebben de voortgang kunnen volgen via de openbare producten, zoals
begrotingen.
Deze Peilstok geeft voor een ieder - u als raad, onze netwerkpartners en onze
samenleving - een beeld van de stand van zaken. Dit gebruiken we als input voor
de update die we samen met ons netwerk maken volgens de aanpak die we u in
december 2020 hebben gestuurd.
We hebben het netwerk betrokken bij de Peilstok
Waar nodig en aansluitend aan bestaande overleggen hebben we ons netwerk
geraadpleegd over de voortgang van inspanningen. Onze verbinders en vormgevers
zijn daarnaast met meerdere inwoners in overleg om de komende weken enkele
initiatieven beeldend te maken. Hierbij kunt u denken aan filmpjes en fotocollages.
Tot slot
Rond de tijd dat we de laatste kaarten op de website plaatsen, start de digitale
raadpleging voor de update van de kaarten later dit jaar. U wordt hier vooraf over
geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,
De secretaris,

De burgemeester,

Femmy Jonker

Theo Segers
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