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Beste leden van de raad van de gemeente Molenlanden,
We ronden de update van het Samenlevingsprogramma bijna
af. Met deze Raadsinformatiebrief schetsen we in het kort het
proces van de afgelopen periode en kijken graag met u vooruit. De
update geeft voor dit moment aan waar de energie zit, maar het
Samenlevingsprogramma is bovenal een continu proces. Samen met
ons netwerk leren we al experimenterend wat wel en wat niet werkt in
onze mooie gemeente. We vullen elkaar hierop aan.

Stand van zaken inspanningen

Proces afgelopen periode

Update Samenlevingsprogramma

Op 27 oktober 2020 hebben we u op de hoogte gebracht van
de projectopdracht en het Plan van Aanpak voor het proces
om te komen tot een stand van zaken en een update van het
Samenlevingsprogramma. Via Raadsinformatiebrieven en
nieuwsbrieven hebben we u vervolgens op de hoogte gehouden
van de stappen en eventuele aanpassingen als gevolg van coronamaatregelen.

We pakken in de update door op de energie zoals die in de
peilstokkaarten is gevangen. Ondanks alle coronamaatregels zijn we
erin geslaagd om een update van de kaarten te maken die de energie
vangt in onze dorpen en vestingstad én op de thema’s.

De peilstokkaarten staan inmiddels op onze website en geven u, onze
netwerkpartners en onze samenleving een totaal beeld van de stand
van zaken. Dit is een samenvatting die met betrokkenen is opgesteld.
Het vangt de energie in onze gemeente en is ook als input gebruikt
voor de update die samen met ons netwerk is gemaakt en qua redactie
en vormgeving bijna is afgerond.

Zowel de peilstokkaarten als de nieuwe kaarten moesten we opstellen
in een periode van COVID-19. In plaats van fysieke ontmoetingen
spraken we veel inwoners digitaal.
Conform het Plan van Aanpak hebben
we geprobeerd zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de bestaande gesprekken en
enquêtes die al plaatsvonden. Dit om
onze inwoners niet te overvragen en
om participatiemoeheid te voorkomen.

Ook om mee te bewegen met onze samenleving waarvan al zoveel
gevraagd wordt in deze tijd van onzekerheden. Via koffie-speciaal
momenten en een themabijeenkomst over integraliteit zijn de kaarten
aangevuld. De kwaliteit van de gesprekken was goed, ondanks de
wisselende opkomst.

Ook een update van de vormgeving
De beweging op de inspanningen is doorvertaald in de vormgeving
van de kaarten. Het is strakker en er is duidelijk verschil tussen de
kernen, maar ook tussen de themakaarten. Thema’s, inspanningen
en initiatieven hebben namelijk hun eigen tempo; dit kan per kern
verschillen. Daarbij zijn tussen de thema’s onderling en in aansluiting
met de inspanningen in de dorpen en de vestingstad (koppel)kansen
in beeld gebracht. Door extra in te zetten op deze knooppunten
van inspanningen kunnen we een nog grotere maatschappelijke
impact creëren. Onze inwoners hebben deze punten aangegeven
op de genoemde themabijeenkomst. En deze zijn de afgelopen
maanden ook steeds duidelijker geworden bij de oplevering van
visies en beleidsdocumenten. We hebben met onze samenleving een
gezamenlijke urgentie te pakken!

De update komt fasegewijs op de website
Overeenkomstig het Plan van Aanpak ontvangt u de update ter
kennisname. De wrap up (‘peilstok’) is inmiddels beschikbaar op onze
site. Op 20 juli 2021 plaatsen we de eerste kaarten van de update
op de site. De laatste kaarten half augustus 2021. Zoals aangegeven
vangen ze de energie van onze huidige inspanningen. Op de
themakaarten herkent u onder andere de inspanningen van ons als
gemeente.

We nodigen u uit voor een beeldvormende avond
Op 21 september gaan we graag met u in gesprek over het
doorlopende proces en over de vraagstukken die we tegen
zijn gekomen. Dit kan helpend zijn bij de intensivering van de
samenwerking die we nastreven met onze samenleving. U ontvangt
hiervoor nog een uitnodiging.
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