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Terugblik op bijeenkomst Westfriesland Pact door!

Westfriesland, 14 februari 2019

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief kijken we graag terug op de bijeenkomst van 6 februari 2019 over het Pact van
Westfriesland.
Geslaagde bijeenkomst
Met ruim 140 deelnemers (raadsleden, ondernemers, maatschappelijke instellingen en
onderwijsinstellingen) kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst. Niet voor niets gaf u de
avond gemiddeld een 7,1.
Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen aangeven of u zich herkent in de vertaling van de
opbrengst. Uw inbreng is zeer waardevol geweest. En met uw aanvullingen en aanpassingen
gaan we de volgende stap zetten.
Waar komen we ook alweer vandaan
In juni zijn we het proces van het vernieuwen van het Pact gestart met het bepalen van de
thema’s die voor Westfriesland belangrijk zijn. In september vond de eerste inhoudelijke
bijeenkomst plaats voor raadsleden. Dat leverde waardevolle ingrediënten op.
In november volgde een tweede bijeenkomst in samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep
bij Soci-Com. Dit keer voor ondernemers, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen.
Vanaf dat moment trekken de Regio Westfriesland en WBG samen met u op om de
maatschappelijke opgaven te formuleren. De Regio Westfriesland vanuit het Pact en de WBG
vanuit hun visie Amsterdam first, Westfriesland Second. 7 Gemeenten, raden, ondernemers,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen; Samen één geluid.
En dat gezamenlijke geluid was hoorbaar tijdens afgelopen bijeenkomst in het Werenfridus. Alle
partijen waren uitgenodigd om de opbrengst tot nu te beschouwen en aan u was gevraagd de
laatste puntjes op de i te zetten. Dat gebeurde middels tekeningen die u in de bijlagen aantreft.
Daarnaast heeft u bij de afsluiting gestemd op een aantal vragen. De uitkomst daarvan treft u
ook in de bijlagen aan. We verwijzen u ook graag naar
https://www.westfriesebedrijvengroep.nl/amsterdam-first-westfriesland-second/. Lees daar hoe
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10 HvA studenten denken dat wij Amsterdam kunnen helpen met woningen, de Houtribdijk als
2e ring en de Gouden Eeuw als toeristentrekker.
Hoe nu verder?
We gaan de opbrengst verder vertalen naar maatschappelijke opgaven zodat de lokale raden een
besluit kunnen nemen. Binnenkort informeren wij u over de planning hiervan. Nadat de lokale
raden een besluit hebben genomen, worden de maatschappelijke opgaven verder vertaald naar
uitvoeringsplannen/agenda’s met daarin concrete projecten met een looptijd van twee tot vijf
jaar.
Energie voor Pact 7.1
Wij hebben het gevoel dat we goed op weg zijn. De sfeer van de afgelopen bijeenkomst
ondersteunt ons bij die gedachte. En het feit dat u ons ‘groen licht’ heeft gegeven om verder te
gaan. Er is veel energie om de regio tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van
Nederland te laten behoren. En wij gaan Amsterdam helpen met een aantal uitdagingen. Dat
vraagt nog wel focus en vooral veel uitvoeringskracht, maar samen gaan we dit tot een succes
brengen. Dit verhaal kunnen we niet vaak genoeg vertellen. In de regio, maar ook buiten de
regio. Wij zijn allemaal ambassadeur van Westfriesland.
Van de bijeenkomst is een filmverslag gemaakt. U kunt deze zien op https://youtu.be/6q-JgTLxvI. Op www.regiowestfriesland.nl kunt u meer lezen over onze ambities en het vervolg van het
Pact van Westfriesland. We verwijzen u ook graag naar de website van de Westfriese
Bedrijvengroep (www.westfriesebedrijvengroep.nl).

Met vriendelijke groet,
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