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Inleiding
De Omgevingswet kent een aantal kerninstrumenten. Eén van deze kerninstrumenten is
de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een samenhangende strategische visie,
waarin de kansen en ambities voor de lange termijn in de leefomgeving centraal staan.
Elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie is bij uitstek het
middel om een integrale afweging te maken: een afweging die verder reikt dan enkel
het ruimtelijke domein. Juist omdat steeds meer sociale opgaven ook een fysieke
uitwerking kennen, is de omgevingsvisie het middel om integraal naar de wereld buiten
te kijken.
De gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel hebben ervoor gekozen om bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie gezamenlijk op te trekken. Uitgangspunt bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie is dat de visie een gedragen visie is die de
waarden en kwaliteiten van de Bommelerwaard in zich heeft. De samenleving speelt
een belangrijke rol bij het beschrijven de waarden en kwaliteiten van de
Bommelerwaard.
Het doel van het participatietraject is om de beelden vanuit de samenleving over de
waarden, kwaliteiten en ambities voor de toekomst van de Bommelerwaard op te halen.
Wij willen de meedenkkracht van de samenleving hiervoor benutten. Op basis van de
gesprekken met de samenleving (fysiek en online), maken we drie scenario’s. De
scenario’s schetsen het speelveld waarbinnen de waarden voor de Bommelerwaard
worden bepaald en vormen de basis voor het gesprek in de meet-ups. Hieruit volgt in
afstemming met de raad een voorkeursscenario dat de basis vormt voor de
omgevingsvisie Bommelerwaard.
In dit plan staat beschreven hoe de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel in
samenwerking met Over Morgen de participatie en de communicatie aanpakken en
welke middelen wij inzetten voor het communicatie- en participatietraject.
Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk over de aanpak zijn de doelen, doelgroepen en strategie
uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zijn de communicatie -en participatiemiddelen benoemd en
uitgewerkt.
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Aanpak
Dit hoofdstuk schetst de uitgangspunten voor de communicatie en participatie. Het plan
laat zien met wie en hoe wordt gecommuniceerd en geparticipeerd over de
omgevingsvisie. In dit hoofdstuk komen de volgende drie onderdelen aan bod:
1. Doelen
Waarom communiceren en participeren we? Welke doelen willen we daarmee
vervullen?
2. Doelgroep(en)
Welke groepen zijn er en hoe bereiken we ze? Welke invloed hebben zij op het
proces en welk belang gaat daarmee gepaard?
3. Strategie
Welke strategieën gebruiken we in de communicatie? Welke uitgangspunten
hanteren we hierbij? Welke doelgroepen moeten worden onderscheiden?

2.1

Doelen
Hoofddoel
De omgevingsvisie biedt het integrale beleidskader om maatschappelijke initiatieven
mogelijk te maken in de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel. De
omgevingsvisie gaat over de waarden, kwaliteiten en ambities die belangrijk zijn voor de
toekomst van de Bommelerwaard. Het is daarom belangrijk om de samenleving hier zo
vroeg mogelijk bij te betrekken. Het hoofddoel van het participatietraject is om de
beelden vanuit de samenleving over deze waarden, kwaliteiten en ambities voor de
toekomst van de Bommelerwaard op te halen. Dit is de basis van de omgevingsvisie.
De eerste stap hierbij is dat iedereen weet dat de omgevingsvisie wordt gemaakt, wat
het belang hiervan is en dat iedereen mee kan praten. Vervolgens zullen wij op
verschillende manieren met de samenleving in gesprek gaan waarmee we ophalen wat
de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst van de Bommelerwaard.
Drie subdoelen
Om het hoofddoel te bereiken werken we met drie subdoelen:
1. Bewoners, bedrijven, verengingen en organisaties in de Bommelerwaard zijn op
de hoogte dat er een omgevingsvisie wordt gecreëerd en wat een
omgevingsvisie is.
Voor iedereen in zowel de gemeente Zaltbommel als de gemeente Maasdriel is
bekend dat er aan de omgevingsvisie wordt gewerkt. Zij weten ook (op
hoofdlijnen) wat een omgevingsvisie is en waarom inbreng vanuit de
samenleving hierbij waardevol is.
2. Heel de Bommelerwaard weet wanneer en hoe hij/zij een bijdrage kan leveren
aan de omgevingsvisie Bommelerwaard.
Alle belanghebbenden zijn op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben
om actief een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie Bommelerwaard.
Hiervoor weten zij welke activiteiten er worden georganiseerd, wanneer deze
plaatsvinden en hoe zij hieraan deel kunnen nemen.
3. De activiteiten spreken aan, zodat iedereen zich in elke fase van het
participatietraject uitgenodigd voelt om actief een bijdrage te leveren aan het
participatietraject
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te denken
en mee te praten in het participatietraject. Hiervoor zetten wij in op een breed
palet aan activiteiten om zo de verschillende doelgroepen te bereiken op de
manier die hen het meest aantrekt. Voor jongeren zullen we bijvoorbeeld meer
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inzetten op moderne communicatie- en participatiemiddelen terwijl we voor
andere doelgroepen meer inzetten op meer traditionele middelen.

2.2

Doelgroepen
In deze paragraaf beschrijven we welke doelgroepen worden betrokken bij het opstellen
van de omgevingsvisie en hoe we dat aanpakken.
In principe zijn alle personen en organisaties die gebruiker zijn van de fysieke
leefomgeving belanghebbende. In dit participatietraject zetten we daarom in op alle
gebruikers van de fysieke leefomgeving. Dit zijn in ieder geval inwoners, ondernemers,
werknemers en recreanten. Binnen deze groepen van gebruikers zijn specifieke
doelgroepen aan te wijzen die we zeker willen bereiken voor de omgevingsvisie,
namelijk de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en ketenpartners.
Uit ervaring weten we dat jongeren en gezinnen met jonge kinderen lastiger te
betrekken zijn bij participatietrajecten. Dit zijn groepen waarmee we graag in gesprek
willen over de toekomst van de Bommelerwaard. Deze groepen hebben we daarom in
dit participatietraject als aparte doelgroep aangewezen.

Inwoners

Ondernemers

Gezinnen met
jonge kinderen

Jongeren
(12-25 jaar)
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Maatschappelijke
organisaties en
verenigingen

Ketenpartners

Doelgroep 1: inwoners
Wie zijn ze?

Alle inwoners van de gemeente Zaltbommel en de
gemeente Maasdriel.

Wat willen we bij hen
bereiken?

We focussen bij deze groep op actief meedenken over de
toekomst van hun eigen leefomgeving. We willen weten
waar zij trots op zijn in de Bommelerwaard, wat er
behouden moet worden en waar ze ruimte voor
verbetering zien.

Welke middelen zetten we De inwoners zijn de grootste en meest brede doelgroep en
in?
daarmee ook meteen een lastige doelgroep om op een
goede manier te benaderen om genoeg respons te krijgen.
We willen hen daarom op verschillende actieve manieren
benaderen door onder andere de straten op te gaan,
bijeenkomsten te organiseren, ansichtkaarten te versturen,
een (foto)wedstrijd te organiseren en daarnaast creëren
we een digitaal platform, zodat bewoners zelfs vanaf huis
kunnen meedenken en meedoen. We focussen bij deze
doelgroep dan ook op algemene middelen die beschikbaar
zijn, met het platform als centraal punt gedurende het
gehele proces. Algemene middelen zijn verder: berichten
plaatsen op de sociale media kanalen van de gemeente en
persberichten in de lokale krant bijvoorbeeld.

Doelgroep 2: ondernemers
Wie zijn ze?

Alle ondernemers in de Bommelerwaard. Deze doelgroep
heeft een bedrijf in de Bommelerwaard.

Wat willen we bij hen
bereiken?

Het is belangrijk dat de ondernemers in de
Bommelerwaard actief meedenken over de belangrijkste
opgaves en de keuzes die daarvoor gemaakt moeten
worden op het gebied van bedrijvigheid. Waar lopen ze nu
tegen aan, welke ontwikkelen voorzien ze voor de
toekomst en welke waarden en uitgangspunten zijn voor
hen belangrijk bij het ondernemen binnen de
Bommelerwaard.

Welke middelen zetten we (De belangenvereniging van) deze doelgroep wordt
in?
specifiek uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst in de
actieweek. In de tweede fase (zie paragraaf 2.3) betrekken
we de ondernemers bij de meet-ups om te verdiepen.
Daarnaast gebruik maken van de algemene middelen die
ook voor de inwoners worden ingezet.
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Doelgroep 3: gezinnen met jonge kinderen
Wie zijn ze?

Dit zijn de ouders/verzorgers met jonge kinderen (op de
basisschool) in de Bommelerwaard. Deze doelgroep woont
in de Bommelerwaard.

Wat willen we bij hen
bereiken?

We focussen bij deze groep op het bewust maken van en
actief meedenken over de toekomst van hun eigen
leefomgeving en die van hun kinderen.

Welke middelen zetten we Deze doelgroep is lastig te bereiken. Ouders of verzorgers
in?
met jonge kinderen zijn vaak druk met hun werk en de
zorg voor hun kinderen. Het is belangrijk om ze ook via
andere kanalen te bereiken dan alleen via de algemene
kanalen voor inwoners. Om ruchtbaarheid te geven aan de
omgevingsvisie bij deze doelgroep, organiseren we een
tekenwedstrijd op de verschillende basisscholen in de
Bommelerwaard om zo de ouders en kinderen gezamenlijk
te betrekken. Met de gemeenten en de basisscholen kijken
we hoe we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen
geven. Via deze wedstrijd willen we bijvoorbeeld aan de
hand van folders kenbaarheid geven van het platform waar
de ouders makkelijk via hun telefoon of computer input
kunnen geven voor de omgevingsvisie.

Doelgroep 4: Maatschappelijke organisaties en verenigingen
Wie zijn ze?

Deze doelgroep is divers en bestaat uit (maatschappelijke)
verenigingen en organisaties. Organisaties en verengingen
komen op voor een specifiek belang. Maatschappelijke
organisaties dragen bij aan een goed leefklimaat waarin
burgers veilig, gezond en vertrouwd kunnen leven. Ze zijn
vaak ontstaan uit maatschappelijk initiatief en zetten zich in
voor de publieke zaak.

Wat willen we bij hen
bereiken?

(Maatschappelijke) verenigingen en organisaties staan
midden in de samenleving en weten daardoor veel over de
waarden en kwaliteiten van het gebied. Juist deze waarden
en kwaliteiten willen we bij deze organisaties ophalen.

Welke middelen zetten we We nodigen de (maatschappelijke) verenigingen en
in?
organisaties op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger
van de organisatie uit voor de bestaande evenementen.
Daarnaast organiseren we een open inloopavond tijdens
de eerste fase (zie paragraaf 2.3) waar we informatie
ophalen. In de tweede fase (zie paragraaf 2.3) betrekken
we de maatschappelijke organisaties bij de meet-ups om te
verdiepen.
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Doelgroep 5: ketenpartners

Wie zijn ze?

Alle relevante (semi-)overheden op lokaal, provinciaal of
nationaal niveau, zoals waterschap, provincie, GGD,
Omgevingsdienst, veiligheidsregio, buurgemeenten en
Rijkswaterstaat, maar ook (grotere) belangenverenigingen,
zoals LTO. (Semi-)overheden en belangenverenigingen
dienen hun eigen (territoriale) belang.

Wat willen we bij hen
bereiken?

We willen dat deze overheden en beroepsorganisaties
adviseren over de visie vanuit de belangen van hun
organisaties. Het is daarnaast wettelijk verplicht om
rekening te houden met de belangen en visies van
ketenpartners. In de motivering van het participatieproces
moeten we aangeven hoe dit is gedaan.

Welke middelen zetten we We nodigen de ketenpartners uit op persoonlijke titel of als
in?
vertegenwoordiger van de organisatie uit. In de eerste fase
halen we informatie op bij de ketenpartners en in de tweede
fase gaan we verdiepen aan de hand van meet-ups.

Doelgroep 6: jongeren (12-25 jaar)

Wie zijn ze?

Alle jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar,
woonachtig in de gemeente Zaltbommel en de gemeente
Maasdriel.

Wat willen we bij hen
bereiken?

Het is belangrijk om te weten hoe jongeren de
Bommelerwaard ervaren. Hun input met betrekking tot
thema’s op het gebied van wonen en voorzieningen is
essentieel om te achterhalen wat belangrijk is voor de
toekomstige generaties jongeren.
Door de jeugd te betrekken, willen we daarnaast de
betrokkenheid van naaste familieleden vergroten.

Welke middelen zetten we Om de jongeren in de Bommelerwaard te benaderen zetten
in?
we stellingen of vragen via sociale media of via een
enquête uit.

2.3

Strategie
In de strategie is uitgewerkt op wie we ons richten in het bijzonder, wat we willen dat
deze groepen weten, vinden en doen als de doelen worden behaald en wat de
belangrijkste boodschap is en hoe we dat gaan aanpakken. Op hoofdlijnen hebben we
hiervoor een deel van deze vragen beantwoord. In deze paragraaf gaan we vooral in op
wanneer en hoe we deze middelen voor de verschillende doelgroepen willen inzetten.
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Communicatie in fasen
De participatiemomenten zijn ingedeeld in drie fasen. De eerste fase is de aftrap waarbij
ruchtbaarheid te geven aan het participatietraject. In fase twee halen we informatie op
en in de derde fase gaan we verdiepen. De communicatie heeft per fase in het
participatietraject een andere nadruk. Voor de verdeling in fasen is gekozen, omdat op
basis van de input uit gesprekken met de samenleving er drie scenario’s worden
gemaakt vanuit drie integrale ontwikkelingsperspectieven. Deze drie scenario’s zijn
vervolgens weer het uitgangspunt voor een verdiepend gesprek met de samenleving.
Fase 1: De aftrap
De eerste fase markeert de start van het participatietraject. In deze fase gaat het om
ruchtbaarheid geven aan de omgevingsvisie Bommelerwaard, wat het is en waarover
de samenleving kan meepraten.
Fase 2: Ophalen
In de tweede fase van het proces is het belangrijk om te starten met een goede aftrap in
de aankondiging van het proces rondom de omgevingsvisie naar buiten. De nadruk ligt
enerzijds op informeren van de doelgroepen en bekend maken met de omgevingsvisie
Bommelerwaard en anderzijds het breed ophalen van waarden en kwaliteiten van de
Bommelerwaard. Tijdens deze fase kondigen we aan wat een omgevingsvisie inhoudt
en waarom het belangrijk is om mee te praten. Ook halen we in deze fase informatie op
bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.
Fase 3: Verdieping
In de derde fase zoeken we meer verdieping op verschillende manieren. Dit doen we
aan de hand van de drie scenario’s die we maken op basis van wat we in de eerste
fase hebben opgehaald, aangevuld met de beleidsanalyse. Hieruit volgen een aantal
thema’s waarover we verdiepende gesprekken met de samenleving willen voeren.
Strategieën
De volgende strategieën zullen worden gebruikt:
- We zoeken de verschillende doelgroepen (fysiek) op
Na de aftrap organiseren we verschillende activiteiten om de verschillende
doelgroepen aan te spreken. We gaan onder andere de straat op om de
inwoners van de Bommelerwaard te spreken. Ook organiseren we een
tekenwedstrijd op de basisscholen. Daarnaast worden er bijeenkomsten
georganiseerd voor inwoners en (maatschappelijke) verenigingen en
organisatie en ketenpartners.
- We communiceren het participatieplatform als centraal punt
Het platform speelt een centrale rol om alle contactmomenten met de
verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen. Het platform dient als centraal
informatiepunt om evenementen en bijeenkomsten aan te kondigen en om
verslagen te publiceren, het verloop en voortgang van het proces te weergeven
door de terugkoppeling van resultaten en om belangrijke documenten omtrent
de omgevingsvisie te delen. Daarnaast is het platform geschikt om informatie
op te halen over bepaalde onderwerpen bij de samenleving door middel van
een participatiepagina of om bijvoorbeeld de fotowedstrijd een podium te
geven.

Aan de slag
Zoals aangegeven vinden we het belangrijk dat de participatie- en
communicatiemiddelen aansluiten bij de verschillende doelgroepen. In de vorige
hoofdstukken hebben we de middelen die we inzetten op hoofdlijnen benoemd. In dit
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hoofdstuk geven we meer in detail aan wat we doen om ervoor te zorgen dat we de
middelen succesvol kunnen inzetten.

Participatie -en
communicatiemiddelen

3.1

Om de verschillende doelgroepen te bereiken, passen we
verschillende participatie -en communicatiemiddelen toe
tijdens de twee verschillende fasen. Wij onderscheiden tussen
evenementen/bijeenkomsten, een fotowedstrijd en een
tekenwedstrijd en online -en offline communicatie. De volgende participatie -en
communicatiemiddelen worden ingezet overeenkomstig de benoemde fasen in
paragraaf 2.3:

Fase 1: de aftrap
• Lancering platform en
promotie via andere
online –en offline
communicatie
• Ansichtkaartenactie
• Start fotowedstrijd

Fase 2: ophalen in
de actieweek
• De straat op
• Inloopbijeenkomsten
• Tekenwedstrijd
• Stellingen/vragen via
enquêtes of sociale
media kanalen
uitzetten
• Platform

Fase 3: verdiepen
• Meet-ups
• Platform

3.1.1 Fase-overstijgende middelen
Middel: Interactief digitaal platform
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Gericht op alle doelgroepen.

Wat gaan we doen?

In de aanloop naar het participatietraject van de
omgevingsvisie wordt er een digitaal platform gecreëerd.
Dit platform wordt ingezet als rode draad in het proces. Op
dit platform kan informatie worden gedeeld over de
verschillende bijeenkomsten en evenementen, maar er kan
ook actief worden gereageerd op het platform door de
inwoners van de Bommelerwaard. Het platform is in ieder
geval beschikbaar voor de duur van een jaar en gaat in
week 50 online.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door middel van het platform wordt op een overzichtelijke
manier informatie gedeeld en een plek te gecreëerd waar
alle inwoners van de Bommelerwaard op een eenvoudige
manier input kunnen leveren over wat zij belangrijk vinden
voor de toekomst van de Bommelerwaard.
Acties om inzet mogelijk te
- Kiezen URL;
maken:
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-

Ontvangen huisstijl gemeente Zaltbommel en
gemeente Maasdriel;
Inrichten platform (indeling, soorten pagina’s,
uiterlijk etc.);
Schrijven algemene teksten voor het platform,
zoals de homepagina;
Lancering platform;
Doorlopend: bijhouden actualiteit teksten, plaatsen
van verslagen van bijeenkomsten en evenementen,
monitoren reacties participatiepagina.

3.1.2 Fase 1: aftrap
Middel: Ansichtkaarten
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Alle huishoudens in de Bommelerwaard krijgen een kaart
in de brievenbus.

Wat gaan we doen?

Aan het begin van het participatietraject krijgt elk
huishouden in de Bommelerwaard een ansichtkaart in de
bus met op de voorkant een herkenbare afbeelding van de
Bommelerwaard. Op deze ansichtkaart staat
aangekondigd dat we bezig zijn met de omgevingsvisie en
worden er een aantal vragen gesteld over wat inwoners
kenmerkend vinden voor de Bommelerwaard, waar ze het
meest trots op zijn en wat er nog beter kan. Deze kaart
kan worden teruggestuurd met de antwoorden, maar ook
staat de URL van het platform op de kaart, zodat ze ook
weten dat ze online kunnen reageren.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Met behulp van de postkaarten creëren we bewustwording
van de omgevingsvisie en het feit dat ze kunnen
meepraten over de omgevingsvisie en daarmee de
toekomst van hun eigen leefomgeving.

Acties om inzet mogelijk te
maken:

-

Kaarten maken, eventueel per kern een andere
kaart;
Kaarten versturen naar elke woonadres in de
Bommelerwaard. Dit zou bijvoorbeeld gezamenlijk
met de buurtkrant kunnen worden bezorgd.

Middel: Fotowedstrijd
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Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Alle bewoners van de Bommelerwaard.

Wat gaan we doen?

Er wordt een fotowedstrijd uitgezet met als thema: “Wat
kenmerkt de Bommelerwaard”. Dit kan dus een specifieke
plek zijn, een evenement of iets anders. De ingestuurde
foto’s met een korte toelichting van 50 woorden worden op
het platform gezet. Daarna kunnen mensen in de actieweek
op de foto’s stemmen via het platform, waarna er een
winnaar wordt gekozen. De beste foto willen we laten

publiceren in een lokale krant. Daarnaast krijgt de winner
een kleine prijs, zoals een tegoedbon.
Bij voldoende inzendingen, gebruiken we de ingezonden
foto’s ook bij de inloopbijeenkomsten, waar we ze
tentoonstellen en de aanwezigen de mogelijkheid geven op
hun favoriete foto te stemmen.
Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Acties om inzet mogelijk te
maken:

Door dit middel te gebruiken creëren we ruchtbaarheid
rondom de omgevingsvisie en de start van het
participatietraject. Door de fotowedstrijd creëren we
bewustwording van het belang dat mensen meepraten over
de toekomst van de Bommelerwaard. Ook creëren we via
deze weg bekendheid van het platform.
-

-

-

Promotie via (sociale) mediakanalen van de
gemeente en de lokale krant i.c.m. de lancering van
het platform;
Fotopagina op platform creëren waar op
gestemd/gereageerd kan worden;
Foto’s op platform;
Regelen dat wij de ingezonden foto’s kunnen
gebruiken binnen het traject omgevingsvisie
Bommelerwaard;
Winnaar kiezen;
Prijs bepalen;
Prijs uitreiken;
Aandacht voor de winnende foto vragen in lokale
media.

3.1.3 Fase 2: Ophalen in de actieweek
Middel: Online -en offline communicatiekanalen van de gemeente
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Alle bewoners van de Bommelerwaard

Wat gaan we doen?

De online -en offline communicatiemiddelen worden ingezet
om ruchtbaarheid te geven aan de omgevingsvisie en het
participatietraject. Hiervoor worden de lokale krant,
Facebook, Instagram en Twitter gebruikt. Hierdoor worden
zowel jong als oud op de hoogte gebracht van het traject
rondom de omgevingsvisie.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door de start van het participatietraject rondom de
omgevingsvisie aan te kondigen en actief te promoten waar
en wanneer inwoners van de Bommelerwaard kunnen
meepraten over de toekomst van de Bommelerwaard en
waarom dit belangrijk is, geven we ruchtbaarheid aan de
omgevingsvisie. Hierdoor weten inwoners dat het belangrijk
is om hun bijdrage te leveren.
Acties om inzet mogelijk te
- Teksten schrijven die geplaatst moeten worden;
maken:
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-

Draaiboek schrijven voor de communicatieafdelingen en de beheerder van het digitale platform
met welke mediakanalen we willen inzetten en de
publicatiemomenten per medium.

Middel: Karavaan/de straat op
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Dit middel richt zich op alle inwoners in de Bommelerwaard.

Wat gaan we doen?

We zoeken de inwoners van de Bommelerwaard fysiek op.
Tijdens de karavaan gaan we dan ook echt de straat op met
een busje of een barista in beide gemeenten. We gaan met
inwoners in gesprek over de toekomst van de
Bommelerwaard door ze bijvoorbeeld te vragen waar ze
trots op zijn of wat ze nog missen. Aanvullend daar op kan
er gewerkt worden met stellingen gebaseerd op de
waardenkaart.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door de straat op te gaan kunnen we passanten direct
vragen naar hun waarden, kwaliteiten en ambities voor de
toekomst van de Bommelerwaard.

Acties om inzet mogelijk te
maken:

-

Draaiboek maken over de acties, benodigdheden,
wie er aanwezig zijn etc.;
Breed promoten via verschillende (sociale)
mediakanalen en data op de ansichtkaart;
Barista regelen;
Data kiezen;
Stellingen bepalen;
Aankleding zoals vlaggen, borden, etc. regelen;
Inzet medewerkers vanuit de gemeenten
afstemmen.

Middel: inloopbijeenkomst maatschappelijke organisaties, verenigingen, ketenpartners
en ondernemers
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Maatschappelijke organisaties, verenigingen, ketenpartners,
ondernemers.

Wat gaan we doen?

Voor de maatschappelijke organisaties, verenigingen,
ketenpartners en ondernemers organiseren we een aparte
bijeenkomst om in de eerste fase belangrijke informatie bij
hen op te halen. Zij hebben vaak input over specifieke
thema’s en onderwerpen.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door een inloopavond specifiek voor deze doelgroep te
organiseren, kunnen we in het begin van het proces
belangrijke input ophalen over de waarden, kwaliteiten en
ambities voor de toekomst van de Bommelerwaard.

Acties om inzet mogelijk te
maken:
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-

Persoonlijk uitnodigen (als vertegenwoordiger van
een organisatie) via bijvoorbeeld een brief;

-

Adressen via gemeenten verkrijgen/uitnodiging via
gemeente verzenden;
Draaiboek maken;
Locatie regelen;
Aanwezigheid vanuit de gemeente regelen;
Tentoonstellen van ingediende foto’s platform;
Werkvorm/gespreksvorm uitwerken.

Middel: inloopbijeenkomsten voor inwoners
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Alle inwoners van de Bommelerwaard

Wat gaan we doen?

We organiseren een aparte inloopbijeenkomst voor
inwoners. Deze avond is bijvoorbeeld geschikt voor
inwoners die specifiek willen meedenken of meepraten over
bepaalde thema’s of onderwerpen.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Deze inloopavond geeft alle inwoners van de
Bommelerwaard een extra en gerichte gelegenheid om mee
te denken over de waarden, kwaliteiten en ambities voor de
Bommelerwaard.

Acties om inzet mogelijk te
maken:

-

Breed promoten via (sociale) media;
Op de ansichtkaart vermelden wat de datum is
Locatie regelen;
Draaiboek maken;
Aanwezigheid vanuit de gemeente regelen;
Werkvorm/gespreksvorm uitwerken;
Tentoonstellen van ingediende foto’s platform.

Middel: Tekenwedstrijd
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Participatie- of
communicatiedoelgroep:

De tekenwedstrijd is gericht op (jonge) kinderen. Door het
organiseren van een tekenwedstrijd, betrekken we ook gelijk
de ouders van de kinderen. Dit kan in de vorm van een
kleurplaat zijn of dat kinderen zelf iets moeten tekenen.

Wat gaan we doen?

We laten kinderen van 4-6 jaar een kleurplaat inkleuren.
Kinderen tussen de 7-12 jaar mogen zelf een tekening
maken over hoe zij hun straat of wijk zien over 20 jaar. Er
wordt per leeftijdscategorie per basisschool een winnaar
gekozen en de winnende kleurplaten en tekeningen worden
op het platform geplaatst, waarna er gestemd kan worden.
Hieruit zal een uiteindelijke winnaar worden gekozen.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door de kinderen te laten kleuren en zij die tekeningen weer
mee naar huis nemen met bijv. daar aan vast een folder
over het platform, creëren we bewustwording van het
participatietraject en het belang om mee te praten onder hun
ouders.

Acties om inzet mogelijk te
maken:

-

Basisscholen benaderen om te kijken wat de
mogelijkheden zijn;
Tekening maken met relatie tot de Bommelerwaard;
Winnaars op het platform plaatsen;
Uiteindelijke winnaar kiezen;
Kleurplaat kiezen voor de wedstrijd.

Middel: Stellingen of enquête onder jongeren (evt. met winactie)
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar, wonend in de
Bommelerwaard.

Wat gaan we doen?

De jongeren zijn vaak een lastige doelgroep om met een
platform of fysiek te bereiken. Daarom worden er via sociale
media stellingen uitgezet in bijvoorbeeld de vorm van een
enquête met daaraan een kleine winactie verbonden om
meedoen extra aantrekkelijk te maken.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Het is belangrijk om alle doelgroepen te betrekken om te
komen tot een gedragen omgevingsvisie van de
Bommelerwaard. Door jongeren via (sociale) mediakanalen
te benaderen hebben we een grotere kans op een reactie,
omdat zij op deze manier makkelijk kunnen reageren.

Acties om inzet mogelijk te
maken:

-

Maken enquête/stellingen;
Promoten/uitzetten enquête of losse stellingen via
verschillende sociale mediakanalen van de
gemeente. Evt. via Jongerenwerk promoten.

3.1.4 Fase 3: verdiepen
Middel: Meet-ups
Participatie- of
communicatiedoelgroep:

Iedereen

Wat gaan we doen?

Met de aanwezigen gaan we themagericht in gesprek over
drie scenario’s uit drie integrale ontwikkelingsperspectieven.
Op deze manier kunnen we verder verdiepen.

Hoe draagt dit middel bij
aan het hoofddoel?

Door de verdieping te zoeken kunnen concrete ambities en
doelen worden gesteld voor de omgevingsvisie, gebaseerd
op basis van de waarden, kwaliteiten en ambities die
geformuleerd zijn door de samenleving.

Acties om inzet mogelijk te
maken:
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-

Breed uitnodiging verspreiden;
Draaiboek maken voor de meet-ups;
Locatie regelen;
Gespreksthema’s en gesprekvorm kiezen;
Data kiezen;
Bestuurlijke aanwezigheid regelen;
Aanwezigheid vanuit de gemeente regelen.
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