Geachte heer, mevrouw,
Het Kernteam Omgevingsvisie Weststellingwerf nodigt u van harte uit voor de Bespreekavond op
woensdag 22 november in het gemeentehuis in Wolvega (Griffioenpark 1). Tijdens deze openbare
en interactieve avond bespreken wij graag met u de hoofdlijnen van de concept-Omgevingsvisie. Een
aantal leerlingen van basisschool De Heidepolle laat op de Bespreekavond ook het resultaat zien van
hun project over de Omgevingsvisie.
U kunt zich aanmelden voor deze Bespreekavond door te bellen naar (0561) 69 1394 of door te
mailen naar omgevingsvisie@weststellingwerf.nl. Als u zich aanmeldt krijgt u een paar dagen vóór de
bijeenkomst een samenvatting van de concept-Omgevingsvisie opgestuurd. (Wij proberen dit uiterlijk
vrijdag 17 november te mailen.)
Zoals u wellicht weet is de gemeente vanaf begin 2017 bezig met het maken van een toekomstvisie
voor de gemeente: de Omgevingsvisie Weststellingwerf (zie ook
www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie). We zijn begonnen met twee Inspiratieavonden in april en we
zijn daarna verder gegaan met een viertal Themabijeenkomsten. Op basis van de ingrediënten die
door u tijdens deze zes bijeenkomsten zijn gegeven, hebben wij als Kernteam een eerste conceptvisie
gemaakt die we niet alleen presenteren op 22 november, maar ook graag met u willen ‘testen’.
Het programma van deze Bespreekavond ziet er globaal zo uit:
19.00 – 20.30 uur:
reageren)
19.30 – 19.45 uur:
20.30 – 21.30 uur:
21.30 uur:

Omgevingsvisie-markt (u kunt de verschillende thema’s bekijken en hierop
Opening en inleiding
Testcases
Afsluiting

Tijdens de bijeenkomst worden er opnamen gemaakt voor een videoverslag en worden er korte
interviewtjes afgenomen én opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Sietze van Hemmen
Projectleider Omgevingsvisie
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