
 
  
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Het Kernteam Omgevingsvisie Weststellingwerf nodigt u van harte uit voor de vierde 
Themabijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst’ (over energietransitie, duurzaamheid en circulaire 
economie) op dinsdag 26 september in het Home Center in Wolvega (Frisaxstraat 12). 
  
U kunt zich tot aanmelden voor deze Themabijeenkomst door te bellen naar (0561) 69 1394 of door te 
mailen naar omgevingsvisie@weststellingwerf.nl . 
  
Zoals u wellicht weet is de gemeente 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 (meer info) en zijn daarna verder gegaan met een 
aantal Themabijeenkomsten. Deze vierde themabijeenkomst gaat over de energietransitie, 
duurzaamheid en circulaire economie en vindt plaats op dinsdag 26 september 2017.  
  
Het programma van deze themabijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst’ ziet er globaal zo uit: 
  
18.00 uur:         Buffet (Eet u ook mee of bent u vanaf 19.00 uur present?) 
19.00 uur:         Drie presentaties vanuit verschillende disciplines  
20.30 uur:         Samen aan de slag ‘Klaar voor de toekomst’ 
22.00 uur:         Afsluiting 
  
Tijdens de bijeenkomst worden er opnamen gemaakt voor een videoverslag en worden er korte 
interviewtjes afgenomen én opgenomen. Meer informatie over (het proces van) de Omgevingsvisie 
Weststellingwerf vindt u op www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie  
  
(De andere Themabijeenkomsten zijn: 1: Leefbaarheid & Zorg op 27 juni 2017 meer info, 2: duurzame 
toekomst Landbouw, Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap op 11 juli 2017 zie nieuwsbericht 
en 3: Wonen en omgevingskwaliteit op 12 september 2017 meer info .) 
  
Met vriendelijke groet, 

Sietze van Hemmen 
  
Projectleider Omgevingsvisie 
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Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 
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