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Raadsleden, ondernemers,
maatschappelijke instellingen, onderwijs
instellingen en andere partners in
Westfriesland.
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ONDERWERP

Uitnodiging Westfriesland Pact door!

Westfriesland, januari 2019

Geachte heer, mevrouw,
Op 6 februari zetten we een belangrijke stap in het proces om te komen tot maatschappelijke
opgaven voor Westfriesland. U als raadslid/commissielid, ondernemer, onderwijsinstelling of
maatschappelijke instelling van Westfriesland kiest samen welke kant onze regio in de komende
vijf jaar op zou kunnen gaan. Samen met de Westfriese Bedrijven Groep nodigen wij u van harte
uit om gezamenlijk deze stap te zetten. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met elkaar in gesprek
over wat u belangrijk vindt en welke richting u wenselijk vindt voor de regio.
Waar komen we ook alweer vandaan?
Op 26 september hebben de Westfriese raadsleden de eerste stap gezet. Zij hebben ingrediënten
gegeven om de opgaven te formuleren binnen de thema’s wonen en leefbaarheid, zorg en
sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt,
ondernemen en economie. Op 23 november gingen ondernemers, maatschappelijke instellingen
en onderwijsinstellingen aan de slag met dezelfde thema’s. We kijken terug op twee mooie
bijeenkomsten met een waardevolle opbrengst.
In de afgelopen weken is alles op een rijtje gezet en deze opbrengst is teruggebracht tot een
paar opgaven per thema. Reden om met elkaar het gesprek aan te gaan over deze opgaven en
belangrijke keuzes te maken.
Opzet 6 februari
Op woensdagavond 6 februari kunt u met elkaar in gesprek over de thema’s. Over wat u
belangrijk vindt en welke keuzes u zou maken. In twee rondes kunt u twee van de zes thema’s
bijwonen en uw mening geven. U krijgt informatie over de opgaven en de ambities. U kunt deze
aanscherpen, accenten verleggen en uiteindelijk aangeven of u vindt dat we met deze opgaven
(incl. de opbrengst van de avond) naar de zeven gemeenteraden kunnen. Natuurlijk zorgen we
ervoor dat u onder het genot van een hapje en een drankje kunt netwerken.
Om u goed voor te bereiden ontvangt u alvast het overzicht met de opgaven per thema.
Uitnodiging
Dit is een belangrijk moment want na bereiden we de besluitvorming in de raden voor. Na de
besluitvorming in het tweede kwartaal gaan we aan de slag met de uitvoering van het Pact van
Westfriesland. Uw inbreng is van groot belang. We nodigen u dan ook graag uit voor de
bijeenkomst op 6 februari.
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Waar?
Werenfridus Hoorn
De Keyzerstraat 1, 1624 BX Hoorn
Parkeren
Bij het Werenfridus is beperkt parkeren mogelijk. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein
bij Zwembad de Waterhoorn aan de Holenweg. Het is vervolgens enkele minuten lopen naar het
Werenfridus.
Hoe laat?
De koffie en thee staat om 19.00 uur klaar. We starten om 19.30 uur en sluiten de avond tussen
22.00 uur en 22.30 uur af met de borrel.
U kunt zich aanmelden via
https://www.westfriesebedrijvengroep.nl/bijeenkomst-pact-6-februari-2019/
We zien en spreken u graag op 6 februari.
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