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Geachte heer, mevrouw, 

Haarlemmermeer is bezig met haar toekomst, en wil zo goed mogelijk hierop voorbereid zijn. 
U bent als raad al op verschillende momenten geïnformeerd of betrokken geweest bij het 
programma ter versterking van het strategisch vermogen van de Gemeente 
Haarlemmermeer onder leiding van Prof, Dr. Roel in 't Veld. 

De gemeenteraad is erg belangrijk als het gaat om de toekomst van Haarlemmermeer. We 
willen u daarom graag verder meenemen in de ontwikkelingen van het programma tot nu toe 
en met u van gedachten wisselen over de scenariostudie. 

Toekomstverkenningen 
In de afgelopen zomer hebben wij toekomstverkenningen afgerond over drie thema's die van 
belang zijn voor onze gemeente. Het zijn verkenningen over Watergovernance, de Sociale 
Sfeer en over Sociale Cohesie en Participatie. De publicatie van deze verkenningen 
betekent de afronding van de eerste fase om te komen tot scenario's voor de toekomst van 
Haarlemmermeer, Na de verschijning van de verkenningen en het daarover op 12 
september jl. gehouden congres (voor meer informatie zie: www.randloosdenken.nl) zijn de 
inspanningen nu gericht op de totstandkoming van scenario's voor de ontwikkeling van 
Haarlemmermeer op sociaal, economisch en ecologisch terrein. 

F S C 
www fsc org 

FSC* C104336 



Ons kenmerk 1 3.065053\adV 
Volgvel 2 

Scenariostudie 
Om u goed op de hoogte te houden van de voortgang van de scenariostudie, maar zeker 
ook om in interactie met u te blijven hebben we een aantal sessies gepland met uw raad. 
De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 

• 10 oktober van 15.30 uur tot 18.15 uur 
• 21 november van 15.30 uur tot 18.15 uur 
• 4 december van 16.00 uur tot 18.00 uur 

Op 10 oktober 2013 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats. Tijdens deze sessie zullen 
we u meenemen in onze aanpak van de scenariostudie en met u van gedachten wisselen 
over de centrale elementen. 
Voorts ontmoeten we u graag op 21 november 2013 om het laatste concept van de 
scenariostudie te bespreken. Dit geeft de mogelijkheid eventuele aanvullende of nieuwe 
inzichten mee te geven aan het scenarioteam. 
Op 4 december 2013 wordt de definitieve versie van de scenariostudie gepresenteerd in de 
raad. 

Daarna zal op 17 of 18 december 2013 een bijeenkomst worden gehouden met externe 
gasten waarin we de scenario's ook breder zullen presenteren. Hierover ontvangt u nader 
bericht. 

Wij hopen van harte u bij deze bijeenkomsten te ontmoeten en op uw inbreng te mogen 
rekenen. 

Hoogachtend, 
de burdfen/ieester, 

drsf. Th. LJw. Weterings 


