VELSEN
Visie op Velsen 2025

“Velsen op weg naar 2025: een kruispunt van wegen”

Bij de vorige bijeenkomst over ‘de visie op Velsen 2025’ was er een duidelijk wens
om vooraf te weten: wat gaat er gebeuren op deze avond en wat wordt onze rol.
Kortom waarom maken wij van de uitnodiging gebruik en gaan we naar deze
bijeenkomst toe?

Graag nodigt het college van burgemeester en wethouders van Velsen u uit voor
een visiebijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis op

Op 17 januari aanstaande gaan wij ons daadwerkelijk bezighouden met het maken
van een visie op Velsen! Er leven vele verschillende visies en ideeën over hoe
Velsen eruit zou moeten zien in 2025 en wat wel en niet wenselijk is.
De bedoeling van deze bijeenkomst is dat groepjes van ongeveer vijf personen in
de vorm van een verhaal beschrijven hoe Velsen er volgens hen in 2025 uitziet.
In deze groepsvisies worden de strategische vragen beantwoord.
De resultaat van de avond beoogt het verkrijgen van verschillende verhalen en
daarmee mogelijke visies die antwoord geven op de strategische vragen.

Ingang: Plein 45, te IJmuiden
Om 17.30 uur wordt u ontvangen met broodjes. We zullen de avond om 20.45 uur
afsluiten met een drankje.

Uiteindelijk worden uit alle gemaakte visieverhalen maximaal vijf en minimaal
drie visies gevormd. Deze worden gepresenteerd medio februari 2011.
Daarvoor ontvangt u uiteraard opnieuw een uitnodiging.
Hierna kiest de gemeenteraad definitief en bepaalt daarmee welke strategische
vragen worden beantwoord.
De trends, ontwikkelingen en strategische vragen, die aan de basis liggen van de
bijeenkomst van 17 januari, zijn verwerkt in de nota ‘Een kruispunt van wegen’.
De dromen en nachtmerries kunt u terug zien via de website van de
gemeente Velsen: www.velsen.nl
Alle gegevens worden samengevat in het ‘Trendboekje: een kruispunt van wegen”

Maandag 17 januari 2011 vanaf 17.30 uur

Omdat het een werksessie betreft vragen wij met klem om u vooraf aan te melden
via het emailadres: visie2025@velsen.nl. Er wordt dan met het organiseren van
de avond rekening gehouden met uw komst.
Programma:
17.30 uur Ontvangst
18.00 uur Opening, inleiding en doelstelling van de avond
18.10 uur Voorbereiden werksessie
18.30 uur Start werksessie; groepsgewijs ontwikkelen van een visie op Velsen in
2025
20.00 uur Presentatie van de visieverhalen
20.35 uur Hoe verder?
20.45 uur Sluiting
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