SAMEN MAKEN WIJ DE
GEMEENTE VENRAY!

ZATERDAG 28 JANUARI 2017
EVENEMENTENHAL VENRAY
WWW.BURGERTOPVENRAY.NL

IDEEËN OVER HET
VENRAY VAN MORGEN?
SAMEN MAKEN WIJ DE GEMEENTE VENRAY!

OPROEP

Hierbij de uitnodiging voor de BurgerTop van
Venray die op 28 januari 2017 plaatsvindt in de
Evenementenhal in Venray.

Wij zoeken inwoners van de gemeente Venray.

Een BurgerTop is een bijeenkomst om nieuwe
ideeën te bedenken voor en door de samenleving
van een stad of een gemeente. Ideeën die ontstaan
door gesprekken met elkaar te voeren over wat er
goed gaat, wat er beter kan, waar je trots op bent of
waar kansen liggen. Samen bepalen wij wat we
belangrijk vinden voor onze gemeente.
We zijn gewend dat we maatschappelijke
gesprekken en beslissingen in Venray overlaten aan
de gemeenteraad, die daarvoor gekozen is. Want zo
hebben we het geregeld met elkaar. Toch geloven wij
dat we ook met elkaar het gesprek moeten blijven
voeren over wat WIJ, de inwoners van de
gemeente Venray, belangrijk vinden voor onze
samenleving. Dit gesprek hoeft niet alleen
voorbestemd te zijn aan de gemeenteraad.
Daarom is er op 28 januari 2017 de eerste
BurgerTop van Venray. Een bijeenkomst op één dag
waar maximaal 1.000 inwoners uit de gemeente
Venray met elkaar het gesprek voeren. Op deze dag
zijn we niet gebonden aan verkiezingsprogramma’s
of politieke afspraken, maar juist aan wat ons bindt:
de gemeente Venray als geheel voor nu en in de
toekomst.
DOE MEE
Meld je aan om mee te denken, mee te ontwikkelen
en te realiseren! Ga naar www.burgertopvenray.nl
en reserveer je plek op 28 januari a.s. in de
Evenementenhal.
MEER INFORMATIE
Voor wie
: Alle inwoners van 10 tot 100 uit de
gemeente Venray
Datum
: zaterdag 28 januari 2017
Tijd
: 09:00u tot 16:30u
Locatie
: Evenementenhal Venray
Aanmelden : www.burgertopvenray.nl
Informatie : info@burgertopvenray.nl
Het kán anders, het mág anders, we gaan het
anders DOEN!
WAAROM?
Een bolletje inkleuren 1x in de vier jaar is niet
genoeg. Wij als inwoners willen zelf onze stem laten
horen en bepalen waar onze gemeente behoefte aan
heeft. In Venray doen we dat samen!

Een diverse groep van inwoners, ondernemers,
jongeren, politici, kunst- & cultuurbetrokkenen
en ambtenaren gaan met elkaar in gesprek over
de gemeente Venray van morgen. Een dag
waarop wij als inwoners bespreken wat wij
belangrijk vinden voor onze gemeente!
Daarom zoeken we JOU! Ben jij inwoner van de
gemeente Venray en wil jij meebepalen welke kant
Venray op moet gaan? Schroom dan niet je aan te
melden voor de eerste BurgerTop van Venray.
Deze dag is gericht op het samen nadenken over de
toekomst, samen ideeën bedenken en samen
initiatieven vormgeven. De initiatieven die wij het
meest belangrijk vinden worden na de BurgerTop
opgepakt en uitgevoerd.
Er gebeurt veel in de gemeente Venray, heel veel! We
kunnen stellen dat Venray een actieve samenleving
is. Toch is het goed om met elkaar te blijven
nadenken en praten over de toekomst. Ideeën
hiervoor kunnen zijn …
• stimuleren van duurzaamheid in de gemeente
• fijne en goede plekken voor jongeren creëren
• een zorgzame samenleving bevorderen
• stimuleren van (groen)educatie
• toeristische mogelijkheden ontwikkelen
Waarom is de BurgerTop zo belangrijk? Onze
ambassadeurs aan het woord:
Ad Steenkamer
“Ik vind het uiterst belangrijk dat oud
en jong met behoud van hun
eigenheid, elkaar blijven vinden.”
Jan van de Ven
“Venraynaren daadwerkelijk in het
spotlicht zetten, in plaats van met een
zoeklicht aan de gang gaan.”
Sjef Keijzers
“Een unieke mogelijkheid voor de
burgers van Venray om mee te denken
en mee te bouwen aan de toekomst
van Venray.”

Gebruik de achterzijde van deze uitnodiging als raamposter
om 28 januari 2017 onder de aandacht te brengen.

