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Geachte deelnemers aan de Woldwijksessies,
We hebben inmiddels twee sessies over Woldwijk gehad. Na de eerste sessie, die was
bedoeld om samen te bepalen onder welke randvoorwaarden duurzame ontwikkeling
op Woldwijk tot stand kan komen en om ideeën op te halen, waren de aanwezigen
unaniem van mening dat een competitie rond Woldwijk geen goed idee is. In de
uitnodiging voor de tweede sessie hebben we u opgeroepen om de krachten te
bundelen en samen tot een brede coalitie te komen. Daardoor begon onze tweede
bijeenkomst van 31 maart voor sommigen van u misschien wat verrassend.
De combinatie 132co – Jan Does, Peter Kiers en Rob Hendriks – heeft na onze oproep
de daad bij het woord gevoegd en voorgesteld tijdens deze avond samen te
onderzoeken in hoeverre de oogst van de vorige sessie op deze avond van een sterker
fundament kan worden voorzien. In drie groepen – de gemeentelijke groep, de
(boven)lokale initiatiefnemers en de proces- en beheerdeskundigen – hebben wij ons
daarover gebogen.
We zijn blij met de resultaten van de avond. Het heeft ons inzicht gegeven in waar de
kracht ligt en hoe deze te benutten is. Om initiatieven meer concreet te maken willen
we individueel in gesprek gaan, zowel met initiatiefnemers als met degenen die hen
kunnen ondersteunen. Met deze gesprekken willen we in beeld krijgen wat er nodig is
om initiatieven te realiseren en welke ondersteuning beschikbaar is. Op basis van de
uitkomst van de gesprekken kan per initiatief een actielijst worden gemaakt. Ook
vormen de gesprekken bouwstenen voor een passende vorm van beheer, exploitatie en
organisatie van Woldwijk.
Niet iedereen ziet zich meteen als initiatiefnemer en laat daarom misschien een
individueel gesprek aan zich voorbijgaan. Wij vinden dat ieder met zelfs het geringste
idee zich een initiatiefnemer of adviseur mag noemen. We kunnen ondersteunen bij

het vinden van een eigenaar of gebruiker die het idee verder oppakt en mee helpt bij de
realisatie ervan. Ofwel, maak ook bij twijfel gebruik van bijgaande uitnodiging voor
een gesprek. Elke creativiteit kunnen wij gebruiken.
Jan Does, Peter Kiers en Rob Hendriks van 132co zullen als onafhankelijk (en
onbezoldigd) kwartiermakers de interviews afnemen en verwerken. Ter voorbereiding
treft u als bijlage een vragenlijst aan. Dezelfde vragen komen tijdens het interview aan
de orde. Als u deze vragenlijst invult en terugstuurt wordt u uitgenodigd voor een
interview. U kunt de ingevulde lijst per mail terugsturen voor 1 mei 2015 naar
gemeente@tenboer.nl. Of natuurlijk gewoon bij het gemeentehuis in de brievenbus
werpen.
Om iedereen, zeker ook de omwonenden en inwoners van Ten Boer, op de hoogte te
houden lanceren we de website www.woldwijk.nl. Hier vindt u binnenkort informatie
over het proces, wat er stap voor stap tijdens het proces wordt geleerd en wat er nog te
onderzoeken valt.

Met vriendelijke groet,

Annie Postma, wethouder gemeente Ten Boer.

VRAGENLIJST
Wilt u worden uitgenodigd voor een interview op het gemeentehuis Ten Boer?
Ja / Nee
Zo ja:
Vanuit welke belangstelling wilt u deelnemen aan het interview?
0

Initiatiefnemer.

0

Adviseur / ondersteuner,
Namens: …………………………………………………………..…(bv. Millenniumwerkgroep,
Ondernemersvereniging enz.)

Initiatief/bijdrage:
………………………………………………………………………………………………………………….
Initiatiefnemer:
………………………………………………………………………………………………………………….
Positie/functie:
………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon:

………………………………………………

Mobiel:

06-…………………………………………

e-mail:

……………………………………………..

Wat zie ik voor me/wat zie ik dat er gaat gebeuren?
Korte omschrijving van het idee/initiatief.

Waarom is dit belangrijk?
Voor jezelf, een initiatiefgroep of voor Woldwijk, de gemeenschap.

Wat en/of wie heb je ervoor nodig?
Bijvoorbeeld aan ruimte, middelen, financiering en ondersteuning.

Wat ga je nu als eerste doen?

Graag per e-mail inzenden voor 1 mei 2015 naar gemeente@tenboer.nl. Of u werpt de
ingevulde vragenlijst in de brievenbus van het gemeentehuis

