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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief thema's strategische visie voor participatieronde reflectie 

Geachte heer/mevrouw, 

Tijdens de raadsbijeenkomst van 18 maart stonden de strategische keuzes voor de 
gemeente Vlissingen in 2040 centraal. Een wat ons betreft leuke en interactieve bijeenkomst 
waar we uitvoerig hebben gesproken over de eerste versie van de strategische keuzes. Op 
basis van uw inbreng hebben we de strategische keuzes aangescherpt en vervolgens de 
thema’s voor de strategische visie geschreven. In deze thema’s worden de strategische 
keuzes in samenhang gepresenteerd, zodat de keuzes na besluitvorming gemakkelijk in 
visies en beleidsdocumenten kunnen worden uitgewerkt. U vindt de uitgeschreven thema’s 
in de bijlage van deze brief. 

Participatieronde reflectie 
Deze eerste versie van de thema’s van de strategische visie gaan we in de participatieronde 
‘reflectie’ bespreken met de mensen die erover hebben meegedacht. De centrale vraag 
hierbij is: wat vindt u van deze keuzes? Om dit te doen verwerken we de teksten in een 
toekomstkrant, oftewel een krant uit het jaar 2040. In deze krant staat ook een link naar de 
originele teksten op de website. Alle mensen die hebben meegedacht krijgen medio mei de 
toekomstkrant in de mail met een link naar een reactieformulier waar ze hun mening over de 
keuzes kunnen geven. Wie dat wil, kan zich bovendien voor een digitale bijeenkomst eind 
mei opgeven. We gaan er vooralsnog van uit dat we in de maanden mei en juni namelijk niet 
met grote groepen live bij elkaar kunnen komen. Verder willen we eind juni/begin juli een 
‘diner pensant’ organiseren voor vertegenwoordigers van buurgemeenten, gemeenten uit de 
Z4 en de Provincie. Ook tijdens dit diner staat de vraag ‘wat vindt u van deze keuzes’ 
centraal. Tot slot ontvangen we uw eventuele op- en aanmerkingen op de teksten natuurlijk 
ook graag. 

Visie aanscherpen 
Het resultaat van de tweede participatieronde gebruiken we om de strategische keuzes 
verder aan te scherpen en toe te werken naar een definitieve versie van de strategische 
visie. 
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De strategische visie staat dan in augustus op de agenda van de commissie en in 
september op de agenda van de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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