Pak die kans en …
SCHRIJF MEE AAN DE TOEKOMST
Reserveer deze datum vast in uw agenda:

DINSDAGAVOND 25 APRIL
VAN 19.30 — 21.00 UUR
Wat gaan we doen?
Het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente gewerkt aan zogenoemde agenda’s.
Denk aan de woonagenda, economische- , duurzaamheids- en maatschappelijke agenda. Hierin is de gemeentelijke aanpak per thema voor de komende paar jaar geschetst.
Daarnaast zijn afgelopen maand ook ondernemers, corporaties en enkele andere belanghebbenden in gesprek gegaan met de gemeente. Om samen te discussiëren over
enkele dilemma’s waar we als gemeente tot 2025 voor staan.
Op 25 april willen we nog een keer samen met u nadenken over de toekomst van de
gemeente. Of deze herdefiniëren. Het is maar hoe u er naar kijkt. We willen namelijk
samen met u opnieuw naar de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie kijken. Deze
MRSV is al weer 5 jaar oud. Tijd dus voor een terugblik om weer vooruit te kijken naar
2025. Pakken de keuzen van destijds goed uit? Zijn ideeën van toen al weer
achterhaald door de tijd? En welke dilemma’s spelen er eigenlijk op dit moment. Uw
kennis en inbreng hebben we hard nodig om een antwoord te geven op deze vragen.
Om een antwoord te geven op de toekomst van Kaag en Braassem.

Hoe ziet de avond eruit?
U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarin we het programma doorgeven. En op
welke plek de bijeenkomst is. Wij willen u met deze vooraankondiging alvast de
mogelijkheid geven om deze avond in uw agenda te blokkeren.

Nu al aanmelden? Ja graag!
U kunt u nu al aanmelden door een mail te sturen naar info@kaagenbraassem.nl
onder vermelding van ‘Schrijf mee aan de Toekomst’. Binnenkort ontvangt u de
uitnodiging. Heeft u nu al vragen? Bel dan met dhr. D. Konings via telefoonnummer
071—332 72 72.

GRAAG TOT DE 25-ste

