Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief voor de gemeenteraad ontvangt u informatie over het
participatietraject dat is ontwikkeld voor de strategische visie. Dit geeft u
inzicht in de aanpak van participatie in coronatijden. Daarnaast willen wij u ook
enthousiasmeren om zelf mee te doen. Waarom nu? Donderdag 3 september
verspreidt de gemeente een persbericht waarin de start van het participatietraject voor de strategische visie wordt aangekondigd.
Graag nemen wij u mee in de voorbereidingen.
De wereld en onze samenleving veranderen in snel tempo. Denk aan sociale media die ons anders
laten communiceren, klimaatverandering die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, nieuwe
vormen van wonen, werken en vervoer die hun opmars maken. Ontwikkelingen als deze hebben
steeds meer invloed op onze manier van leven en op onze toekomst, ook in Weert.
Communicatie en participatie
Wij willen niet stilstaand toekijken hoe de toekomst ons overkomt, maar er zelf mee vorm aan
geven. Daar hebben we een strategische visie voor nodig, die gedragen wordt door de inwoners en
ondernemers. Daarom is er een uitgebreid communicatie- en participatietraject ontwikkeld.
In deze nieuwsbrief leest u een uitgebreide toelichting zodat dit traject voor u tot leven komt.
Donderdag 3 september start de communicatiecampagne met een persbericht. Vanaf die datum
zetten we off- en online media in om zoveel mogelijk mensen in Weert te informeren en te
enthousiasmeren voor het meedenken over de toekomst van Weert. Naast de digitale middelen
zoals website en sociale media, gebruiken we ook driehoekborden en flyers door heel Weert.
Verder verschijnt 5 september in Weert Magazine een dubbele pagina met informatie en oproep tot
deelname.
De officiële start van het participatietraject is op woensdagavond 9 september
met een aftrap in klein gezelschap. Voor het participatietraject was het een
uitdaging om de oorspronkelijke aanpak om te zetten in een coronaproof
traject. Hieronder leest u hoe we inwoners, ondernemers en bezoekers gaan
benaderen en bevragen over Weert in 2030.
Bouw met ons mee aan de toekomst van Weert
Hoe ziet Weert er in 2030 uit? Waarin blinkt onze stad dan uit? Werken en wonen we er dan
anders? Waar recreëren we? Hoe leven we in Weert over een jaar of tien? Van 10 tot en met 20
september krijgen alle Weertenaren de gelegenheid om zelf invulling te geven op deze vragen, en
hun eigen beeld op de toekomst van Weert te delen. Dit kan op 10 kijk-en-luisterplekken verspreid
in de gemeente, via een straatgesprek en/of via een online platform. Ook nemen we interviews af.
Dit is in het kort hoe we zoveel mogelijk mensen gaan betrekken bij Weert2030. De antwoorden
op deze vragen gebruiken we bij het ontwikkelen van een visie op Weert voor 2030 die het college
van B&W in december 2020 aan uw raad ter vaststelling voorlegt.
Toekomstvensters naar Weert in 2030
10 dagen lang staan er 10 kijk-en-luisterplekken in Weert. Vensters op de toekomst die prikkelen
om verder na te denken hoe het in 2030 zou kunnen zijn. Via een QR-code is het mogelijk om op
een smartphone verhalen beluisteren van personen die beschrijven wat zij zien en beleven in
2030. Eigen ideeën kan men er meteen kwijt. Bezoek deze soms verrassende locaties. Waar de
kijk-en-luisterplekken precies staan, is te zien op de plattegrond die is bijgevoegd.

Met de benen op tafel interviews
Wij willen graag weten hoe de buitenwereld naar Weert kijkt. Om daar achter te komen houden
leden van de projectgroep interviews van 1,5 uur met zeer diverse mensen. Welke beelden hebben
leidinggevenden van internationale bedrijven in Limburg over Weert? Welke kansen zien zij voor
Weert? Hoe kijkt een jonge ondernemer naar zijn toekomst in Weert?
Wat is er nog nodig om andere ondernemers aan te trekken. Waar ziet een nieuwe inwoner nog
potentie om Weert nog aantrekkelijker te maken als woonstad? Voor het krijgen van antwoorden
op deze vragen nemen we uitgebreid de tijd.
Bouwen op straat
De gemeente komt ook naar de inwoners toe. Met een mobiele bouwplaats trekken we de wijken
en dorpen in en gaan we met belangstellenden en voorbijgangers in gesprek. Dat doen we
natuurlijk op een corona-veilige manier. Op de tekentafel zullen voorbeelden liggen van mogelijke
toekomstbeelden van Weert in 2030. En iedereen kan er zijn eigen toekomstbeeld achterlaten.
Stel je voor dat Weert in 2030 ....
Doe mee online
Neemt iemand liever deel vanuit thuis, op een moment dat het hem of haar het beste uitkomt?
Dat kan ook: via het online platform, te bereiken op www.weert.nl/weert2030. Daar is bovendien
ook steeds de meest actuele informatie over Werken aan Weert 2030 te vinden. En houd ook onze
Facebook en Instagram accounts Weert2030 in de gaten!
Doe mee en deel de oproep
Voor het delen van alle toekomstideeën is een gevarieerde en aansprekende aanpak bedacht.
Iedereen die wil kan meedoen, inwoners, ondernemers en bezoekers van Weert. Als raadslid heeft
u al in eerdere bijeenkomsten kunnen proeven aan mogelijke toekomstbeelden.
Hoe meer deelnemers hoe groter de opbrengst. Via het Facebook en Instagram
account van Waw2030 delen we dagelijks berichten, reacties,
wetenswaardigheden, leuke foto’s etc. We vragen u deze berichten te liken of
delen met vrienden en kennissen. Of gebruik de website van uw partij om een
oproep te plaatsen om mee te doen en kennis te maken met de Weertenaren
van de toekomst!
Uitnodiging officiële start
Woensdag 9 september is van 18.30 tot 19.00 uur de aftrap van het participatietraject bij de
passantenhaven. Daar staat een van de toekomstvensters opgesteld die door de wethouders
Geelen en Sterk onthuld zal worden. Vanaf dat moment kunt u de Weertenaren van de toekomst
hun verhalen horen vertellen. Ook de mobiele bouwplaats is opgebouwd. U bent van harte welkom
en kunt dus direct aan de slag met het delen van uw ideeën. Graag aanmelden via een e-mail naar
2030@weert.nl.
Meer weten
Vanaf 3 september verspreiden we via de sociale media en nog heel wat andere kanalen meer
informatie over Werken aan Weert via #Weert2030. Ook leggen we uit hoe men op welke
momenten mee kan doen. Houd de media van Weert2030 dus in de gaten of bezoek al eens
www.weert.nl/weert2030 (vanaf 03-09-2020 actief) voor meer informatie.
In de bijlage treft u een aantal uitingen aan die u kunt gebruiken als u zelf over het
participatietraject gaat communiceren (flyer, logo’s). Gebruik dan #Weert2030.

