Routekaart
Achtergrond
In Molenlanden werken we samen
met ons netwerk. Ter ondersteuning hiervan
is een Samenlevingsprogramma opgesteld.
In 2019 is dit Samenlevingsprogramma tot stand gekomen.
Het Samenlevingsprogramma is als het ware de ‘to do’ lijst
van Molenlanden. Een agenda van onderwerpen die we met
prioriteit moeten oppakken of aanpakken en de uitdagingen
waar we de komende jaren samen snel mee aan de slag gaan. Het
Samenlevingsprogramma sluit aan bij wat de mensen
die wonen of werken in onze gemeente van waarde
vinden.

Gevolgd Proces
Met veel enthousiasme hebben inwoners,
netwerkpartners, collega’s en bestuurders sinds
2019 gewerkt aan het opstellen en uitvoeren
van het Samenlevingsprogramma. Hoe staat
het met de uitvoering van de kaarten van onze 19
dorpen en de vestingstad Nieuwpoort? En liggen
het college en de gemeentelijke organisatie op koers
met het gemeentelijk deel van het programma? En hoe
zorgen we samen met ons netwerk voor een update
van het samenlevingsprogramma? Eind 2020 is
samen met het netwerk inzicht gegeven in de
voortgang van de inspanningen en in 2021 is
opnieuw gekeken waarop de energie zit.

Voortgang inspanningen 2019
Bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma in 2019 is
afgesproken dat we het lokaal bestuur via de Planning & Control
cyclus en via een update van het Samenlevingsprogramma informeren
over de voortgang. Op deze manier kunnen ze een vinger aan de
pols houden en de doelen op diverse thema’s steeds concreter
formuleren. Op veel van deze beleidsvelden is de samenleving
door middel van participatie nauw betrokken. Met de
‘peilstokkaarten’ laten we naast de voortgang op deze thema’s
samen met ons netwerk ook zien welke acties er allemaal in de
dorpen en stad zijn uitgevoerd de afgelopen periode. Er zijn
filmpjes, foto´s en teksten gemaakt om dit in beeld te brengen.
We nodigen u uit om deze kaarten van te bekijken.

Update Samenlevingsprogramma 2021
De update van het Samenlevingsprogramma is opgesteld in de
maanden januari tot en met juli 2021 met input van partijen
in ons netwerk, zoals inwoners, ondernemers en
kennispartners. Het college van burgemeester en
wethouders heeft hiervoor een aanpak opgesteld
die in december 2020 een nadere uitwerking
heeft gekregen voor het participatietraject. De

gemeenteraad heeft dit ontvangen en is van de voortgang van het
proces door raadsinformatiebreven en nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden. De coronamaatregelen maar ook de veelheid aan thema’s
waarover we al in gesprek waren met de samenleving zorgden bij het
maken van de update voor de nodige uitdagingen. Om de samenleving
in deze moeilijke tijd niet nog meer te bevragen – met kans op
participatiemoeheid- is niemand extra bevraagd als het niet nodig was.
En als het mogelijk was, koppelden we participatiemomenten voor de
update met de vele lopende processen op thema’s en van projecten.
Inzet van TIP Molenlanden
Het proces startten we samen met TIP Molenlanden. Samen met hen
analyseerden we de vele onderzoeken van de afgelopen maanden.
Op heel veel thema’s en vraagstukken zijn enquêtes gehouden die als
input zijn gebruikt voor gemeentelijk beleid of uitvoeringsvraagstukken.
Denk hierbij aan het coronanoodfonds, het thema wonen en het
participatiebeleid. Een mooie opbrengst uit bestaand onderzoek
die we gebruikten bij uitwerking van de update. We kwamen op drie
thema’s die verdiepend onderzoek verdienden: eenzaamheid, lokale
economie en integraliteit van verschillende domeinen. De eerste twee
kregen een plek op themakaarten ‘Samenleven in Molenlanden’ en
‘Beter Omgaan in ons gebied’. Het derde thema kwam terug in een
aparte themabijeenkomst in mei 2021.
Koffie-speciaal momenten
In april, mei en juni 2021 zijn alle wethouders langs ‘hun’ dorpen
geweest. Dit waren vanwege de coronamaatregelen digitale
bijeenkomsten. Iedereen was welkom om een digitale kop koffie te
komen drinken. Bij deze gesprekken is gesproken over waar de energie
de afgelopen jaren in het dorp zat en waar de energie nu en straks op
moet zitten. De opkomst was wisselend. Enkele raadsleden schoven
ook aan als toehoorders en ook de verbinders waren aanwezig.
Opmerkingen/vragen zijn direct opgepakt en de gesprekken hebben
als input gediend voor het Samenlevingsprogramma.
De inwoners zijn benaderd met advertenties in het Kontakt, via
filmpjes en posts op social media van de gemeente, social media posts
die gedeeld zijn door andere netwerken en directe uitnodigen van
verbinders en andere medewerkers.

Lopende ontmoetingen
Inwoners staan op diverse thema’s met elkaar en met ons als overheid
in contact. We maakten gebruik van de bestaande informatie en sloten
aan bij bestaande trajecten en initiatieven zowel op thema’s als in de
dorpen en de stad. Denk aan overleggen met woningbouwcorporaties,
regio-overleggen over energietransitie, woningbouw- en
reconstructieprojecten en dorpsoverleggen. Opbrengsten van deze
bijenkomsten zijn in de update terug te vinden.
Themabijeenkomsten
We hebben geprobeerd om aan zoveel mogelijk onderwerpen
aandacht te besteden. Zo hebben we tijdens een themabijeenkomst in
mei 2021 stil gestaan bij de impact die je kunt bereiken als je meerdere
(beleids) terreinen bij elkaar brengt. Daarnaast organiseerden we
in maart 2021 opnieuw een ‘meet-up’ (ontmoeting) voor en door
jongeren, waarbij de onderwerpen Wonen en Sport centraal stonden.
Ook de kinderen hebben hun plek in het Samenlevingsprogramma.
De opbrengst uit het traject ‘Kids op de Kaart’ is verzameld op de
Kidskaart. De andere thema’s zoals klimaat, Omgevingswet, recreatie
bespraken we via bestaande contacten en ontmoetingen.

De inwoner werd benaderd met posts op social media van de
gemeente en het delen van social media posts door andere netwerken.
Daarnaast werden inwoners, ondernemers en experts uitgenodigd op
persoonlijke titel.

Vervolg
Het Samenlevingsprogramma is een momentopname, maar geen
stilleven. De ontmoetingen stoppen niet; de initiatieven in de
samenleving en de concretisering van de thema’s ook niet. Het
programma is dan ook wendbaar en dynamisch om bij te sturen
wanneer de samenleving of vraagstukken hierom vragen. Het proces
volgen we interactief en sluiten aan bij onze manier van dorps- en
stadsgericht (samen)werken, die zich steeds verder doorontwikkelt.
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 werken alle partijen dit net als de afgelopen periode verder uit,
waarbij ieder thema in het eigen tempo tot planvorming en uitvoering
komt. De gemeente voert in eerste instantie de regie, maar laat los
waar dat kan en de expertise zit.

Zie ook

• www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma

