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‘’In deze nieuwsbrief leest u over de update van het Samenlevingsprogramma. Na u in 
een eerder nieuwsbrief geïnformeerd te hebben over het proces, nemen we u in deze 
nieuwsbrief mee in een aantal ontwikkelingen en blikken we vooruit’’.  

Er worden Koffie-speciaal momenten  
georganiseerd 
We organiseren digitale Koffie-speciaal momenten per 
kern. U bent hierover eerder geïnformeerd.  
 
Een groot aantal Koffie-speciaal momenten heeft 
inmiddels plaatsgevonden. De momenten worden door 
de deelnemers als positief ervaren. Het is fijn dat tijdens 
de bijeenkomsten ook meerdere inwoners zijn 
aangeschoven waar we niet eerder mee spraken. Dit 
levert nieuwe inzichten op. Ook een aantal raadsleden 
waren aanwezig. 
 
Het aantal deelnemers per Koffie-speciaal moment 
varieert. De groepen zijn vaak klein. We passen op dat 
moment de werkvorm aan, zodat er altijd een kwalitatief 
goed gesprek gevoerd kan worden.  
Helaas is een enkele sessie niet doorgegaan omdat er 
geen deelnemers waren. 
 
Rol voor u als raadslid 
Zelf meemaken hoe een Koffie-speciaal moment ervaren 
wordt? Tijdens de Koffie-speciaal momenten bent u van 
harte welkom als toehoorder. Zo krijgt u mee wat er 
speelt en leeft in de kern vanuit onze inwoner. Dit kan 
via de volgende link: https://www.molenlanden.nl/koffie-
speciaal-moment 
 

Wat gebeurt er op dit moment? 

Uit een analyse is 
bruikbare informatie 
gehaald 
We willen voorkomen dat 
we onze inwoners op 
bepaalde onderzoeken 
overvragen. Daarom zijn 
eerder uitgevoerde 
onderzoeken op diverse 
vraagstukken 
geanalyseerd.  
 
De analyse heeft een 
aantal thema’s 
opgeleverd waarop 
aandacht gevraagd 
wordt door onze 
samenleving. De 
resultaten nemen we 
mee in de nieuwe pittige 
themakaarten en stads- 
en dorpskaarten. 
 
Daarnaast is met de 
analyse de basis gelegd 
voor de 
themabijeenkomst. 
 



 
 

 

Nog vragen? 
Als u vragen heeft over de inhoud of 
over het proces dan kunt u contact 

opnemen met Sjoerd Raemaekers via 
sjoerd.raemaekers@jouwgemeente.nl 

of via 0629234261. 
 

  

 

De inhoudelijke kaarten worden gevuld 
Met de nieuw verkregen input uit de peilstokkaarten, de analyse, de Koffie-speciaal 
momenten, de themabijeenkomst en overige bijeenkomsten met de samenleving 
vullen we de nieuwe pittige themakaarten en stads- en dorpskaarten.  
Het schrijven en vormgeven van de nieuwe kaarten vindt plaats vanaf half juni 2021. 
 

We gaan (digitaal) naar de inwoner toe met één themabijeenkomst 
Uit de analyse blijkt dat de inwoner van Molenlanden op veel onderwerpen intensief 
mee kan denken en doen. Er is gekeken welk thema we nog in het proces van het 
Samenlevingsprogramma kunnen bespreken. Hier zijn we kritisch op, want een 
themabijeenkomst moet namelijk voor de inwoners en de gemeente van meerwaarde 
zijn. Participeren op zichzelf is geen doel! 
Omdat er al heel veel informatie voorhanden is, is gekozen om het aantal 
bijeenkomsten te beperken tot één enkele bijeenkomst.  
 
De themabijeenkomst vindt plaats op maandag 31 mei. 
 
Wat gaan we tijdens de themabijeenkomst doen?  
We gaan de samenhang en de integraliteit tussen de verschillende thema’s en 
onderwerpen vast proberen te leggen. Dit doen we met onze inwoners, ondernemers 
en andere experts in het gebied, u als raad, het college en de medewerkers. 
Iedereen kijkt vanuit een eigen bril naar de samenhang tussen thema’s. Hoe mooi is 
het als we deze oriëntaties met elkaar kunnen delen en tot nieuwe inzichten kunnen 
komen. We gaan op een interactieve manier met elkaar aan de slag. 
 
Rol voor u als raadslid 
U kunt als raadslid deelnemen aan de themabijeenkomst. Tijdens een van de break-
out sessies kunt u actief meedoen en aan de slag gaan in samenwerking met de 
aanwezigen. We gaan gezamenlijk in op de integraliteit van thema’s. En als het 
gesprek daarom vraagt kan ook de diepte worden ingegaan over andere 
onderwerpen.  
 

We zien u graag (online) 
terug bij de 

themabijeenkomst! 

Verder naar besluitvorming 
De kaarten van het Samenlevingsprogramma zijn naar verwachting klaar in de maand 
juli 2021. Direct na de zomer brengen we ze in procedure naar de raad. 


