UITNODIGING DORPSBIJEENKOMST
13 juni 19.30—22.00 uur
Café Die Twee in Woubrugge
Op dinsdag 13 juni komt de gemeente naar Woubrugge. We hebben die avond verschillende
onderwerpen. Deze uitnodiging gaat vooral over de MRSV en het maatschappelijk vastgoed.

Wat is een ‘MRSV’
De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) is het overkoepelende document van de gemeente, waarin de grote
lijnen tot 2025 zijn uitgezet. Deze visie is vastgesteld in 2011. In de MRSV komen onderwerpen aan de orde als wonen,
economie, recreatie, bereikbaarheid en dorpsperspectieven. De MRSV is voor Kaag en Braassem de stip op de horizon.
Vragen als “welke richting gaan we op?”, “waar zetten we met elkaar op in?” en “hoe verhouden de onderwerpen zich tot
elkaar?”, worden in het document aan de orde gesteld. U kunt de MRSV zoals die er nu uitziet vinden door op onderstaande
link te klikken: http://kaagenbraassem.gemeentedocumenten.nl//mrsv/20120126%20MRSV%20definitieve%20versie.pdf. U
kunt ook kijken op www.kaagenbraassem.nl > Wonen en Leven > Wonen en Bouwen > Beleid.
Update
In de komende maanden gaan we de MRSV actualiseren. Het net wordt als het ware opgehaald: welke ontwikkelingen zijn
er de afgelopen 5 jaar geweest op strategisch niveau? Op welke onderdelen is de structuurvisie achterhaald? De avond van
13 juni staat in het teken van het dorpsperspectief van Woubrugge. Aan de orden komen vragen als: “wordt de houtskoolschets van de dorpsraad herkend?”, “wat vindt u van de alternatieve visie van het dorp?”, “wat is waardevol en moet in de
toekomst bewaard blijven?” en “hoe kunnen we dat dan doen?”. De afgelopen weken zijn er al diverse gesprekken gevoerd
met belanghebbende organisaties. Denk hierbij aan ondernemersverenigingen, dorpsraden, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen.

Programma MRSV
Het programma van deze avond is als volgt:
19.30—19.40
19.40—20.10
20.10—20.20
20.20—21.05
21.05—21.15

Welkom en uitleg over de aanleiding en opzet van de avond
Presentatie door het bureau Imoss
Pauze
‘Aan de slag’. In groepjes wordt invulling gegeven aan een dorpsperspectief
Afsluiting en doorkijk naar het vervolgproces.

Maatschappelijk vastgoed
Aansluitend op het deel over de dorpsperspectieven, van 21.15—22.00 uur, is er tijd om verder te praten over de toekomst
van het maatschappelijk vastgoed in Woubrugge. Tijdens deze bijeenkomst willen we een platform bieden waarin inwoners/
vrijwilligers kunnen nadenken over de toekomst van (hun) vereniging/accommodatie. Alle vragen die er leven kunnen
worden besproken. Denk aan “hoe kom ik aan vrijwilligers?”, “hoe verhoog ik de bezettingsgraad van mijn accommodatie?”,
“hoe kom ik aan extra beschikbare ruimte?” en “welke ondersteuning kan de gemeente bieden?”
De visie van de gemeente op het maatschappelijk vastgoed is, dat we het gemeentelijk vastgoed over willen dragen aan de
gebruikers. De gemeente investeert in de toekomst niet meer in de gebouwen, maar in activiteiten die georganiseerd
worden. Dit is terug te vinden in de MAG 2.0 die in 2016 door de raad is aangenomen. Afgelopen maanden heeft de
gemeente al met de beheerders, exploitanten en eigenaren van maatschappelijk vastgoed om tafel gezeten. Ook de
komende tijd gaat de gemeente in 1 op 1-gesprekken met de partijen waar dit beleid direct op van toepassing is, in gesprek.
U leest er meer over op www.kaagenbraassem.nl/mava.

Nog twee onderwerpen
Om te voorkomen dat inwoners meerdere avonden kort na elkaar uitgenodigd worden door de gemeente, organiseren we op
13 juni nog twee inloopbijeenkomsten in Die Twee.
18.00—19.30

een inloopmogelijkheid over het onderwerp Extra sociale woningbouw op het Van Egmond-terrein
lees meer hierover op www.kaagenbraassem.nl/extrawoningbouw.

18.00—21.00

een inloopmogelijkheid over het onderwerp Afval Anders. Dat is een nieuwe manier van afvalinzameling
lees meer op www.kaagenbraassem.nl/afvalanders.

