
Beste meneer, mevrouw,

Wilt u meedenken over de toekomst van Gooise Meren?

Ons bestuur staat voor een aantal spannende keuzes over de toekomst 
van Gooise Meren. Keuzes die we moeten maken om ook dan goed te 
kunnen leven in onze gemeente. En dat doen we samen met u. 
Ik nodig u van harte uit om tijdens een (digitale) bijeenkomst op 
donderdag 12 november 2020 met mij in gesprek te gaan over deze 
keuzes. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur.

Keuzes maken
Tijdens de Week van de Leefomgeving begin 
dit jaar hebben we de bouwstenen voor 
deze visie opgehaald. De kernkwaliteiten 
van de gemeente zijn benoemd, die de basis 
vormen voor de ontwikkelrichting naar de 
toekomst. Ook u (of de organisatie die u 
vertegenwoordigt) was daarbij betrokken. 

De komende weken zetten we samen met 
de samenleving de volgende stap en gaan we met elkaar in gesprek 
over een aantal spannende vraagstukken. Over woningbouw, een 
gezonde leefomgeving en bereikbaarheid bijvoorbeeld. Maar ook 
over het aanpassen van de woonomgeving aan de gevolgen van 
de klimaatverandering en het behoud van flora en fauna in onze 
groengebieden.

De aftrap voor deze discussie hebben we vastgelegd in het document 
‘Nota Keuzes en Koers’. Wanneer u zich alvast wilt verdiepen in de 
richting die Gooise Meren in zou kunnen slaan dan kunt u dit document 
vanaf 9 november vinden op de website van de gemeente: 
gooisemeren.nl/omgevingswet

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is het bespreken van een aantal van de 
keuzevraagstukken. Wat wordt besproken wordt gebruikt als input 
voor de ontwerp-omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt naar 
verwachting in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Meedoen
Denk met ons mee en meld u voor deze sessie graag aan vóór 
8 november via SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl 
o.v.v. bijeenkomst Goed leven in Gooise Meren. Na aanmelding ontvangt 
u de informatie om aan de digitale sessie te kunnen deelnemen.

Kernkwaliteiten als basis voor de toekomst
De kernkwaliteiten voor goed leven in Gooise Meren zijn: ruim en 
rustig wonen met een hoge leefkwaliteit; verbondenheid in de kernen; 
een natuur- en erfgoedparel; het hart en gezonde en duurzame 
leefomgeving. De kwaliteiten hebben we samengevoegd in de schijf van 
vijf van Gooise Meren, die we gaan gebruiken als richtsnoer voor ons 
eigen beleid en voor nieuwe initiatieven.

Do 12 november 2020, 20.00 - 22.00 uur
Online gesprek over de toekomst van Gooise Meren
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