Praat mee over de toekomst van onze regio!
In Regio Amersfoort werken negen gemeenten aan een gezamenlijke toekomst. Actuele
thema’s voor de komende tijd zijn Energietransitie en duurzaamheid, Inclusieve
arbeidsmarkt en Kwalitatieve woningbouw. We nodigen u uit om samen met andere experts en
inwoners na te denken en invulling te geven aan deze thema’s.
Praat mee!
Per thema wordt een dialooggroep gevormd waarin alle expertise uit de regio aan tafel zit en waarbij
alle belangen zijn vertegenwoordigd. Opgave is om, binnen de randvoorwaarden, als groep met
innovatieve oplossingen voor het vraagstuk te komen. Oplossingen die binnen de randvoorwaarden
blijven, worden in principe overgenomen. Zo krijgt u de kans om maximaal invloed uit te oefenen op
dat wat we in de regio willen bereiken!
Energietransitie en duurzaamheid
Gemeenten krijgen de opdracht vanuit het Rijk om als regio, samen met alle betrokken partijen, tot
een plan te komen waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan,
dat de komende maanden wordt opgesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd.
Hierbij gaat het om het verduurzamen van bestaande woningen en het zoeken naar mogelijkheden
voor het opwekken van nieuwe energie. Voor het opstellen van de RES hebben we uw inbreng nodig!
NB.: De gemeenten Barneveld en Nijkerk vallen voor de RES in een andere regio.
Zie ook de flyer Energietransitie en Duurzaamheid
Inclusieve arbeidsmarkt
De afgelopen jaren is in onze regio hard gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Maar we zijn er nog niet. De ambitie is om per 2024 met onderwijs,
ondernemers en overheden te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waaraan
iedereen kan deelnemen. Opgave is om met een concreet actieplan te komen dat dit doel realiseert.
Daarvoor hebben we uw inbreng nodig!
Zie ook de flyer Inclusieve arbeidsmarkt
Kwalitatieve woningmarkt
De druk op de regionale woningmarkt is hoog. De verwachting is dat dit zal toenemen. De uitdaging
is dan ook om te komen tot regionale afspraken om flexibele, passende en betaalbare woonruimte
voor iedereen mogelijk te maken. Niet in concrete aantallen en bouwplekken, maar in kwaliteit,
rekening houdend met de (toekomstige) vraag naar woonruimte én het karakter (van de diverse
kernen) van onze regio. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig!
Zie ook de flyer Kwalitatieve woningbouw
Dialoog
Het proces is ingericht volgens de 5 principes van de Dialoog:
- Alle belangen aan één tafel
- De eigenaar van het probleem is de eigenaar van de oplossing
- De samenleving heeft ALLES om problemen naar een oplossing te brengen
- De overheid heeft ALLES om de samenleving daarbij te ondersteunen
- Eerst de ander begrijpen voordat je begrepen wilt worden
Data
Maandag 25 maart (startbijeenkomst)
Maandag 1 april
Maandag 15 april
Maandag 6 mei

Woensdag 15 mei
De startbijeenkomst begint om 19:30 uur en wordt om 22:00 uur afgesloten. Locaties zijn
in de regio en worden na aanmelding bekend gemaakt.
Aanmelden
Wilt u meedoen? Dan gaan wij er vanuit dat u op alle vijf de avonden aanwezig bent. Is dit voor u niet
haalbaar, stuur deze uitnodiging dan gerust door naar één van uw collega’s.
Meld u vóór 27 februari 2019 aan door een mail te sturen naar regiodialoog@amersfoort.nl. Geef
daarbij aan:
- uw naam en namens welke organisatie u deel wilt nemen
- voor welke dialooggroep u zich op wilt geven
- in een paar zinnen wat u in wilt brengen deze avonden
Meer weten?
Mail naar regiodialoog@amersfoort.nl

