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Toelichting:
Als bijlage bij dit voorstel treft u aan het document 'Albrandswaard 2025, van meer naar beter' en de
gebundelde resultaten van de 1e fase van 'agendasetting'. Het document 'Albrandswaard 2025, van
meer naar beter' geeft de kern van Toekomstvisie weer, zoals we deze hebben opgehaald uit de
gesprekken en onderzoeken in de fase van agendasetting. Dit document willen we gebruiken als
onderlegger voor verdere uitwerking richting concept-visie.
Korte terugblik fase 1: 'Agendasetting'
Deze eerste fase bestond uit een inventarisatie van onderwerpen die een plaats zouden moeten
krijgen in de Toekomstvisie 2025. De onderwerpen zijn verzameld door:
·
gesprekken met burgers (de vijf wijkbijeenkomsten);
·
gesprekken met ondernemers;
·
gesprekken met co-makers*;
·
leefstijlonderzoek van More for You, een profielschets van Albrandswaard op basis van leefstijlen/
consumentenbestedingspatronen;
·
bijeenkomst met de gemeenteraad.
* Co-makers zijn partijen die niet alleen vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan het
opstellen van de toekomstvisie, maar ook in beeld zijn om door middel van de inzet van kennis, tijd
en/of geld te investeren in het daadwerkelijk realiseren van het gewenste toekomstbeeld.
De resultaten van alle activiteiten in de fase van agendasetting hebben we gebundeld en integraal
opgenomen als bijlage bij dit voorstel.
Start fase 2 'Debat met de samenleving'
Het door u goedgekeurde projectplan gaat uit van het opstellen van discussiescenario's in deze 2e
fase. In de gesprekken en onderzoeken uit de 1e fase zijn echter praktisch geen conflicterende
onderwerpen of ontwikkelingen naar voren gekomen,. Dat is opvallend maar ook positief, onze
gesprekpartners hebben vanuit hun verschillende achtergronden een overeenkomstig beeld van de
toekomst van Albrandswaard. We stellen daarom voor om niet geforceerd een aantal verschillende
discussiescenario's voor te leggen aan de samenleving. In plaats daarvan hebben we in het
document 'Albrandswaard 2025, van meer naar beter' kernachtig weergegeven welke onderwerpen en
ontwikkelingen uitgewerkt zullen worden in de Toekomstvisie 2025. Albrandswaard 2025, van meer
naar beter' kan daarmee zowel gezien worden als de agenda voor de gesprekken met de samenleving
over de Toekomstvisie 2025, als ook de concept inhoudsopgave van de Toekomstvisie 2025. Met
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eventuele wijzigingen en aanvulling vanuit de raad kunnen we vanaf medio november in debat - of
eigenlijk beter in gesprek - met de samenleving om de agendapunten nader uit te werken. Dit doen we
door een aantal thematische bijeenkomsten te organiseren met voornamelijk maatschappelijke
partners en een afsluitende bijeenkomst voor het brede publiek. Raadsleden zijn weer van harte
welkom om hun oor te luister te leggen bij zowel de thematische bijeenkomsten, als de afsluitende
brede bijeenkomst. De bijeenkomsten zullen gepland worden op tijden waarop de meeste
gesprekspartners betrokken bij dat thema beschikbaar zijn.
Communicatie
Het project kende een vrij rustige start. Dit is niet ongebruikelijk, omdat er in de 1e fase nog geen
agenda of discussiedocument ligt en mensen het doorgaans lastig vinden om aan te geven wat ze
willen of vinden als er niet iets ligt om op te reageren. Toch is zo'n eerste stap (eerst vragen, dan
doen) erg belangrijk voor het draagvlak in een later stadium van het proces. De verwachting is, dat de
thematische bijeenkomsten en het document 'Albrandswaard 2025, van meer naar beter' zullen
helpen de discussie over de nadere invulling van de toekomstvisie te concretiseren. Dit willen we
verder ondersteunen door inzet van verschillende communicatiemiddelen en aanvullende activiteiten.
Thematische bijeenkomsten
De thematische bijeenkomsten bereiden we voor met de co-makers die we eerder hebben gesproken
in de fase van agendasetting. Dit komt niet alleen de inhoud van de thematische bijeenkomsten ten
goede, maar heeft ook tot doel om relaties met partners te bouwen. De hoop is dat de eerdere
gesprekken in de fase van agendasetting in deze fase resulteren enthousiasme en een gevoel van
mede-verantwoordelijkheid voor de toekomst van Albrandswaard.
Website
Tijdens de fase van Agendasetting heeft de website voornamelijk gediend voor het informeren van de
bezoekers en als platform voor de terugkoppeling van de bijeenkomsten. In de tweede fase willen we
het interactieve aspect van de website duidelijker naar voren laten komen. De website zal zich gaan
profileren als online discussieplatform en daarom zullen de interactieve onderdelen centraal worden
gesteld.
Ondersteunende communicatiemiddelen
Om opnieuw aandacht te creëren voor de Toekomstvisie zullen onder anderen de volgende
communicatiemiddelen worden ingezet:
·
2e editie van de Toekomstvisiekrant à In de 2e editie van de toekomstvisiekrant staan de
themabijeenkomsten centraal en wordt als voorbereiding op de thembijeenkomsten het document
'Albrandwaard 2025, van meer naar beter' per thema vertaald in woord en beeld.
·
De droom van…à Korte, boeiende interviews met aansprekende personen uit de samenleving.
Deze zullen op de projectwebsite, de gemeentewebsite, in de schakel, in de visiekrant en via
social media worden gecommuniceerd
·
Social media à Er zal intensiever gebruik gemaakt gaan worden van het netwerk van wethouders
én raadsleden op de social media platformen.
·
Evenementenkalender à bij bestaande evenementen proberen we aan te sluiten om aandacht te
creëren voor het debat over de toekomst van Albrandswaard.
Overige activiteiten
·
Enquête Kamer van Koophandel onder starters en zzp-ers
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·

·

De Brede School Albrandswaard zal in samenwerking met de gemeente een programma aan de
scholen aanbieden in het kader van de buitenschoolse activiteiten. Rondom het thema
Toekomstvisie zal een programma met activiteiten voor de kinderen worden gemaakt.
Met het Instroompunt (Einstein Lyceum) zijn we in overleg over de mogelijkheden om een blokuur
van maatschappijleer te besteden aan de Toekomstvisie Albrandswaard.

Bijlagen:

104854:

104855:

bijlagebundel Toekomstvisie, fase agendasetting
Albrandswaard 2025, van meer naar beter

Poortugaal, 27 september 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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