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Uitgangspunten  

• Focus op langere termijn (go2032)

• Ambassadeurs

• Participatief

• Jongeren

• Eigen mensen vrij maken / faciliteren

• Resultaat: kader voor beleid gemeente en partners

(maatschappelijk initiatief)     
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Opzet 

• Voorbereiding Trends en ontwikkelingen juli 16/aug 16 

• Verkennen Ophalen van informatie sep 16/feb 17 

• Trechteren Toekomstbeelden mrt 17/apr 17

• Visie vormen Stadsgesprek mei 17

• Visie toetsen Stadmakers event juni 17

• Visie schrijven                                                 juli 17

• Visie aanbieden okt 17

• Visie realiseren/convenant dec 17 e.v.   
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Verbonden

Gorinchem moet in 2032 een stad zijn:

• die gegroeid is naar circa 40.000 inwoners

• waarin iedereen meedoet, zonder uitsluiting

• met een goede interne samenhang en bereikbaarheid

• die optrekt met en vóór de regio

• waarin de gemeente vooral mét de inwoners werkt

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vcagstPSAhULuhoKHSX8D8wQjRwIBw&url=http://www.dirkdewitmode.nl/nieuws-en-acties&psig=AFQjCNEEB4zb1iZMeDSdURr2aEfxZ0Iufw&ust=1489491466765477


Vernieuwen

De weg ernaar toe, een stad die:

• een broedplaats is voor nieuwe werkgelegenheid

• volop kansen biedt voor de regionale beroepsbevolking

• een proeftuin is voor nieuwe technologische toepassingen

• koploper is op het gebied van duurzaamheid

• aantrekkingskracht uitoefent op jongeren en jonge gezinnen

• haar historische vesting ontwikkelt tot dé place to be
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Leerpunten

• Proces

• Gemeente / 

gemeentelijke 

organisatie
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Proces
• Investeren in voorbereiding

- Verwachtingen managen i.r.t. Ambassadeurs

- Verwachtingen intern managen

(stad is leidend, dus ‘open’ planning en proces)

- Realistische middelen (bemensing, budget)

• Meer aandacht voor Trends en ontwikkelingen 

• Zoek ‘de stad’ op

• Procesverloop blijven schetsen

• Investeren in vervolg al tijdens het proces

- Opleveren Visie is start realisering daarvan

Communicatie,

communicatie,

communicatie!
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Gemeente / gemeentelijke organisatie
• Participatie 

- schept verwachtingen

- afstemming van trajecten (participatiemoeheid)                

- kost tijd 

- spanning met interne procedures en planningen

• Kwaliteit van het proces als resultaat!

• Geen huiver, de stad is zo gek nog niet!

• Faciliteer de stad

• Ontwikkeling van medewerkers 

• Wees volstrekt transparant

• Discussie Wie gaat waar over?

Flexibiliteit,

flexibiliteit,

flexibiliteit!
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Dank voor uw tijd!

Meer informatie over GO2032?
www.go2032.nl
Facebook.com/GO2032
Twitter.com/go2032
Instagram.com/futurego2032
YouTube GO2032
e-mail: welkom@go2032.nl

Gorcum is ook van jou! 
Like en deel #GO2032


