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Onderwerp presentatie toekomstverkenningen d.d. 27 juni 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 27 juni a.s. vanaf 19:00 uur is ons samen komen in een informatieve bijeenkomst gewijd 

aan het drietal verkenningen dat binnen het programma versterking strategisch vermogen is 

vervaardigd. Sommigen van u hebben zelf een actief aandeel gehad in één van de 

verkenningen. De avond biedt u een preview op de resultaten, zoals wij deze 12 september 

a.s. zullen presenteren in een strategiecongres voor genodigden van binnen en buiten de 

gemeente Haarlemmermeer. 

Het wordt voor de toekomst van Haarlemmermeer kortom een belangrijke avond, die als 

volgt is opgebouwd. In het eerste uur vertellen in de raadzaal de strateeg en de drie 

coördinatoren van de verkenningen over de hoofdlijnen van de uitkomsten. Daarna gaan wij 

in drieën uiteen voor een eerste gedachtewisseling over elk van de verkenningen. Daarin is 

ook ter sprake wat u nodig hebt om in de komende tijd, op een voor u optimale manier, met 

de verkenningen om te gaan, als raadslid en/of als maker van een lokaal partijprogramma en 

andere voorstellen voor de toekomst van Haarlemmermeer. We sluiten vervolgens om 21:45 
uur plenair af met een terugkoppeling uit de deelsessies. 

Wij nodigen u in dit verband ook uit om, indien gewenst, per fractie maximaal twee andere 

partijgenoten die actief bezig zijn met het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de 

volgende periode naar de sessie mee te brengen. Graag de namen daarvan doorgeven aan 

de griffie. In verband hiermee is het ook voor partijen die op dit moment geen zetel hebben 

in de raad, maar wel overwegen mee te doen met de komende gemeenteraadverkiezingen, 

mogelijk om deel te nemen aan deze sessie. 
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Zoals de vroege inwoner van onze gemeente een bijzonder kind was, zo bijzonder wordt 

deze avond. 

Hoogachtend, 

er van de gemeente Haarlemmermeer, 


