G1000Vliedberg

Ja, ik ga 14 april!
Jij ook?
Hoe geven we onze wijk
een duurzame toekomst?

Heb jij je opgegeven? Hang dan deze poster voor je raam en zie wie er nog meer gaan.
www.G1000Vliedberg.nl

Burgerberaad

G1000Vliedberg
Hoe geven we onze wijk een
duurzame toekomst?
Hoe maken we de toekomst van Vliedberg duurzaam? Dat is
het onderwerp van de G1000Vliedberg.
Jouw stem is belangrijk. Praat jij mee? Geef je op!
BURGERBERAAD, G1000Vliedberg DRIE STAPPEN
Loting
De zaal is niet groot genoeg voor iedereen. Daarom loten we. Jij hebt een
uitnodiging, dus je bent ingeloot en je mag meedoen. Niet iedereen kan
of heeft zin, dus we hebben meer mensen uitgenodigd dan er plaatsen
zijn in de zaal. Er kunnen 120 bewoners meedoen. Melden zich er meer
aan, dan doen we nog een keer een loting.

120

GeloteInwoners
inwoners

Zo werken we samen aan de toekomst
van Vliedberg!

Ja, hier willen we
verder aan
werken!

Wat vinden we belangrijk?
14 april 2022
Keuze om mee
te doen
50%burgerforum
of meer van de deelnemers

2. BURGERFORUM
Uitwerken

Stap 2: Het Burgerforum: 12 mei, 2 juni, 16 juni
Zo’n eerste avond is leuk om alle problemen op een rijtje te zetten,
maar als we die ook op willen lossen, hebben we wat meer tijd nodig.
Wie dat wil, kan zich aanmelden om te helpen met het vervolg: het
Burgerforum.
In het Burgerforum komen we drie avonden bij elkaar:
12 mei: Inspiratiecarrousel – in gesprek met allerlei soorten experts die
ideeën hebben over de problemen van de wijk en misschien kunnen
helpen;
2 juni: Belangencarrousel – in gesprek met mensen die al weten wat er
zou moeten gebeuren;
16 juni: Werkatelier – in kleine groepen samen een voorstel voor de
wijk maken.

Het Burgerakkoord
Die uitkomst van de Burgerraad noemen we het Burgerakkoord. Dat
wordt aangeboden aan de burgemeester om in de gemeenteraad te
behandelen. En aan alle organisaties die actief zijn in de wijk Vliedberg.
We rekenen erop dat zij de voorstellen serieus zullen nemen, de
wethouder heeft dat tenminste wel beloofd. En er zijn vast ook dingen
die we samen kunnen uitvoeren, waar we de gemeente helemaal niet
bij nodig hebben!

Overheid

1. BURGERTOP

Stap 1: De Burgertop: 14 april, 19.30 uur
Op 14 april ’s avonds komen we met 160 mensen bij elkaar. Er zijn dan
ook ambtenaren, politici en mensen die in en aan de wijk werken. We
gaan in kleine groepjes in gesprek over de toekomst van de wijk. Wat
zou jij aan willen kaarten? Samen met andere deelnemers zet je de
belangrijke dingen op een rijtje.

Stap 3: De Burgerraad: 15 en 16 juli
Op vrijdagavond 15 juli, na einde werktijd, komen we weer bij elkaar
om ons voorstel voor de wijk aan de andere deelnemers te presenteren
en te horen wat zij ervan vinden. We hebben hier ook een deel van
de zaterdag, 16 juli, voor nodig. Tot slot wordt er op alle voorstellen
gestemd, zodat we weten welke voorstellen naar de gemeenteraad
gaan.
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20

Werkgevers/professionals
Professionals

12 mei

2 juni

16 juni

3. BURGERRAAD
Besluiten

15 en 16 juli 2022

Alle deelnemers Burgertop

> 50%

Elke stem telt even zwaar

van de stemmen

Alle burgers
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Overheid

groep*
*Deelnemers die zelf aan de slag willen met
het realiseren van het Burgerakkoord

