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Welkom
Sheet 2
Korte terugblik op de agendasetting
Het project kende een vrij rustige start, maar zal naar verwachting op stoom komen naarmate de
scenario’s gevormd worden en zo de discussie ondersteund wordt door bruikbare discussiestukken.
Het projectteam is in de fase van agendasetting voornamelijk bezig geweest met het verzamelen van
informatie. Dit gebeurt door middel van;
o

o

Gesprekken met burgers en ondernemers
Gesprekken met co-makers
Co-makers zijn personen die betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeente en vanuit hun
expertise bijdragen aan het vormen van de toekomstvisie. De term co-makers geeft aan dat zij
daadwerkelijk meehelpen met het creëren van de visie en mogelijk de uitvoering daarvan. De
gesprekken met deze personen zijn gebundeld aan de hand van thema’s. Denk hier bij aan
bijvoorbeeld sport (sportstichtingen/verenigingsleven etc.) of landschap
(staatsbosbeheer/waterschap/zuid hollands landschap etc.)0
Onderzoeken
Als voorbeeld hiervoor kan het onderzoek van More For You genoemd worden. Er wordt aan
de hand van het onderzoek een profielschets van Albrandswaard op basis van
leefstijlonderzoek gemaakt. Wat voor mensen wonen er in Albrandswaard? Waar zijn we sterk
in? En waar mee kunnen we ons nu maar ook richting de toekomst profileren? Het onderzoek
wordt binnenkort definitief opgeleverd worden en beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

Dit loopt tot half september. Dit zou eigenlijk voor de zomervakantie worden afgerond, maar de
bijeenkomst van de gemeenteraad en het plannen van gesprekken met de co-makers bleek i.v.m.
volle agenda’s lastig.
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Bijeenkomst raad op 12 september
Als afsluiting van de agendasettingfase vindt een bijeenkomst van de gemeenteraad plaats. Tijdens
deze bijeenkomst wil het projectteam de volgende onderdelen met u doornemen;
o

Terug naar het begin; Een helder beeld van de Toekomstvisie
De aftrap met de raad heeft aan het begin van het project geen doorgang gevonden en het is
daarom belangrijk nog even terug te gaan naar het begin. Met elkaar proberen we een helder
beeld te krijgen van wat de Toekomstvisie moet inhouden. Wat hebben we eigenlijk in handen
als de Toekomstvisie af is? Op welke vragen moet een Toekomstvisie een antwoord geven en
hoe ziet het eindproduct er eigenlijk uit?

o

o

Interactieve werkvormen; Hoe ziet ú de toekomst?
Door middel van interactieve werkvormen wil de projectgroep vragen voorleggen als; Wat is
kenmerkend voor Albrandswaard? Welk van deze kenmerken zou u graag willen behouden?
En welke wilt u liever kwijt? Als ik aan Albrandswaard in 2025 denk dan wil ik graag…?
Highlights delen; Wat is er gebeurd in de vorige fase?
De highlights delen van de gesprekken met burgers, co-makers, en de resultaten van het
rapport van More for You.
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Volgende fase
o

Vertalen van de informatie uit de agendasetting naar discussie scenario’s
In de volgende fase zal de informatie die uit de agendasetting is voortgekomen vertaald
worden naar discussiescenario’s. Deze scenario’s worden vervolgens in de carrousel van 3 of
van 10 oktober toegelicht.

o

Debat met de samenleving
Met eventuele wijzigingen en aanvulling in de hand (en na goedkeuring van de
gemeenteraad) gaan we vanaf eind oktober/begin november het debat aan met de
samenleving. Dit doen we door een aantal thematische bijeenkomsten met voornamelijk met
maatschappelijke partners te organiseren.

o

Thematische bijeenkomsten
Deze thematische bijeenkomsten bereiden we zoveel mogelijk 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.

o

Brede bijeenkomst
De debatfase wordt afgerond met een 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.
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Website
Tijdens de fase van agenda setting heeft de website voornamelijk gediend voor het informeren van de
bezoekers en als platform voor de terugkoppeling van de bijeenkomsten.
In de volgende fase moet het interactieve aspect van de website duidelijker naar voren gekomen. De
website moet zich meer gaan profileren als online discussieplatform en daarom zullen de interactieve
onderdelen centraal worden gesteld.

Om opnieuw aandacht te creëren voor de website zullen onder anderen de volgende
communicatiemiddelen worden ingezet;
o

De droom van…
Korte, boeiende interviews met vooraanstaande personen uit de samenleving. Deze zullen op
de projectwebsite, de gemeentewebsite, in de schakel, in de visiekrant en via social media
worden gecommuniceerd

o

Social media activiteit
Er zal intensiever gebruik gemaakt gaan worden van het netwerk van wethouders op de social
media platformen. Ook de raadsleden worden uitgenodigd om het netwerk in te zetten.

o

Aansluiten bij bestaande evenementen
De projectgroep zal (afhankelijk van de evenementenkalender) aanwezig zijn bij bestaande
evenementen in de gemeente, om op die manier bijvoorbeeld aandacht te creëren voor het
debat.
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Overige activiteiten
o

Enquête Kamer van Koophandel onder starters
De Kamer van Koophandel voert een enquête uit onder startende ondernemers in
Albrandswaard en probeert zo de wensen en behoeften in kaart te brengen.

o

Programma buitenschoolse activiteiten rondom het thema Toekomstvisie
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.

o

Aansluiting bij de les maatschappijleer Einstein Lyceum
De leerlingen van het Instroompunt (Einstein Lyceum) zullen ook met de Toekomstvisie te
maken krijgen. Er wordt aangesloten bij de lessen maatschappijleer. Er wordt een
lesprogramma wordt ontwikkeld rondom het thema Toekomstvisie.

o

2e editie van de Toekomstvisiekrant
In de 2e editie van de toekomstvisiekrant staan de scenario’s centraal en wordt onder anderen
uitgebreid aandacht gegeven aan ‘De droom van…’

Sheet 7
Bedankt voor uw aandacht.

