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Nieuwsbrief Toekomstvisie       nummer 8, december 2011 

Op woensdag 30 november 2011 was de grote zaal van Hercules in 
Diessen tot de laatste stoel bezet; ruim 120 inwoners waren daar bij 
elkaar voor een  bijeenkomst over de Toekomstvisie. 
Op het programma stond een presentatie van de Toekomstvisie. We 
lieten daarin zien hoe we zijn omgegaan met de reacties uit de 
ansichtkaartenactie en uit de eerste serie bijeenkomsten van juni 
2011.Ook werd volop gediscussieerd over welke  taken de gemeente 
moet (blijven) uitvoeren en wat inwoners zelf zouden kunnen doen.  
In deze nieuwsbrief leest u meer over het verloop van deze boeiende 
avond en over het vervolg.  
Uitgebreidere informatie en foto’s vindt u op www.hilvarenbeek.nl. 
 
Herkent u zich in de toekomstvisie? 
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst was de centrale vraag of 
het de gemeente gelukt is om de toekomstwensen van inwoners op 
een goede manier te vertalen in de Toekomstvisie.  
Om dat te kunnen beoordelen, werd de toekomstvisie gepresenteerd 
in de vorm van een ‘verhaal uit 2030’. Dit verhaal krijgt straks een 
plaats in het e-magazine ‘Toekomstvisie’; een digitaal magazine 
waarin alle informatie terug te vinden is. Niet alleen in tekst maar  
ook in beeld en geluid.  
De belangrijkste thema’s in het magazine zijn de vijf ‘rode draden’ 
van de Toekomstvisie:  

kwaliteit - samenwerking - gemeenschapszin - 
verantwoordelijkheid - kleinschaligheid 

Om antwoord te krijgen op de vraag ‘herkent u zich in de 
toekomstvisie?’, werd in groepen met elkaar gediscussieerd. Iedere 
groep boog zich over één van de vijf ‘rode draden’.  
De discussie werd afgerond met een bespiegeling van Piet Verhoeven 
van de Coöperatie Esbeek die vertelde over de herkenbaarheid van de 
‘rode draden’.   
 
Van toekomstvisie naar toekomstagenda 
De toekomstwensen van de inwoners zijn helder maar duidelijk is dat 
de gemeente niet alle wensen en ideeën kan uitvoeren. Daarom ging 
in het tweede deel van de avond de discussie over: ‘welke rol en taken 
horen bij de gemeente en wat zouden inwoners zelf kunnen doen?’. 
Die discussie werd gevoerd in de vorm van verschillende spelvormen, 
zoals een legoblokkenspel en ‘zwarte pieten’. Iedere spelvorm leverde 
aan het eind twee overzichten op. Eén met taken voor de gemeente en 
één met taken die inwoners best zelf - en misschien nog wel beter dan 
de gemeente - zouden kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld daarvan 
is het initiatief van het belangenorgaan Diessen om bij gladheid zelf 
te gaan strooien in wijken.  
De resultaten van deze discussie zijn een eerste aanzet voor de 
Toekomstagenda. Daarin geeft de raad antwoord op de vraag wat u de 
komende jaren van de gemeente mag verwachten.  
 

‘Rode draden’ Toekomstvisie 
 ‘De ‘rode draden’ van de Toekomstvisie 
zijn erg herkenbaar. Het zijn namelijk - 
zonder uitzondering - dé succesfactoren bij 
een aantal projecten waar de inwoners van 
Esbeek de afgelopen jaren hun schouders 
onder hebben gezet, zoals dorpscafé 
Schuttershof.’   
Piet Verhoeven, coöperatie Esbeek 
 
Hoe nu verder?  
Toekomstvisie: 
Het Toekomstvisiemagazine wordt de 
komende weken afgerond. Zodra het 
magazine beschikbaar is, hoort u van ons.  
 
Toekomstagenda 
De gemeenteraad gaat binnenkort aan de 
slag met de Toekomstagenda. De discussie 
daarover zal voornamelijk plaatsvinden in 
raads- en commissievergaderingen. Ook 
tijdens deze vergaderingen mag u uw zegje 
doen. Zodra de Toekomstagenda 
besproken wordt, informeren we u 
daarover.  
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