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Samenvatting
Hierbij leggen wij u in de beeldvormende fase het voorontwerp van de Toekomstvisie Albrandswaard
2025 ter informatie aan u voor.
De komende 2 maanden toetsen wij of de inwoners, ondernemers en instellingen, die ideeën voor de
toekomstvisie hebben aangereikt, zich in de verwoording ervan in het voorontwerp herkennen. Voor
dit doel hebben wij het voorontwerp nu vrij gegeven. In dit voorstel leest u het proces van de komende
tijd en ook de rol van de raad hierin.

Doel
De Toekomstvisie 2025 helpt de gemeente in te spelen op zaken die binnen nu en 10 tot 15 jaar op
haar afkomen. De Toekomstvisie bepaalt de richting waarin Albrandswaard zich ontwikkelt.
Proces
Vanaf mei 2011 zijn in vele gesprekken, bijeenkomsten, werkateliers en via de speciale
Toekomstvisiewebsite www.albrandswaard2025.nl wensen en ideeën opgehaald bij inwoners,
ondernemers en instellingen van/uit Albrandswaard. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn te
vinden op de website. Deze opbrengst is verwerkt in een concept-Toekomstvisie, die de hoofdrichting
voor 2025 beschrijft, en een Ingrediëntenboek, waarin de rijkdom aan ideeën is opgenomen die een
rol kunnen spelen in het bereiken van deze toekomst.
In de komende periode leggen we de concept-Toekomstvisie voor aan u als raad, de circa
driehonderd gesprekspartners die we inmiddels vanaf mei hebben gesproken – waaronder de
initiatiefnemers/ambassadeurs van een aantal kansrijke ontwikkelingen – en de 25.000 inwoners van
Albrandswaard. Dit laatste doen we in de vorm van een enquête aan alle huishoudens.

Agenda voor de komende weken
Vanaf 2 februari 2012 is het 1e concept van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ‘Werelddorpen
met smaak’ voor een ieder te downloaden via de website www.albrandswaard2025.nl.
Op dinsdag 14 februari 2012 wordt de concept-Toekomstvisie met inwoners, bedrijven en instellingen
besproken. Dit gebeurt tijdens een inloopavond (van 19.30 tot 21.30 uur) in het gemeentehuis. U bent
voor deze bijeenkomst van harte welkom als toehoorder (beeldvormend).
Op 20 februari 2012 bespreken we de concept-Toekomstvisie graag op interactieve wijze met u.
Tijdens een inloopmoment van 19.00 tot 20.00 gaan we graag met u én initiatiefnemers/
ambassadeurs vanuit de samenleving het gesprek aan over de concept-Toekomstvisie. Op basis van
de gesprekken tot nu toe, hopen en verwachten wij dat dit een inspirerende dialoog over de Toekomst
van Albrandswaard oplevert.
Aansluitend is de concept-Toekomstvisie geagendeerd voor bespreking in de carrousel (opiniërend)
van 20.00 tot 21.00.
Op dit moment heeft u de gelegenheid uw ideeën, wensen en bedenkingen met betrekking tot de
concept-Toekomstvisie aan ons mee te geven. De ideeën en opmerkingen uit de bijeenkomsten op 14
en 20 februari 2012 worden inhoudelijk verwerkt in de concept-Toekomstvisie.
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Het 2 concept zal ook in tekst en presentatie nog een verbeteringsslag moeten ondergaan. De
verbeterde Toekomstvisie is geagendeerd voor bespreking in de carrousel op 19 maart 2012
(voorbereidend besluitvormend).
Wij hopen dat dit proces u in staat stelt om op 2 april 2012 te besluiten tot vaststelling van de
Toekomstvisie.
Poortugaal, 31 januari 2012
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann
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