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Beste inwoner,
In de gemeente Lopik streven we naar een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien,
iedereen op maat mee kan doen en we oog hebben voor elkaar. Met daarbij de gemeente als
betrouwbare partner. Samen met onze inwoners en onze partners zetten we de volgende stap in de
verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Lopik. Want in een goed
georganiseerd Sociaal Domein doet iedereen mee! We willen graag uw hulp, ondersteuning en
waardevolle bijdrage om het beleid een goede richting te geven. Daarnaast willen we graag dat u
meedenkt hoe we dit belangrijke project handen en voeten kunnen geven. Wat is de rol van
inwoners en overheid? Denk mee over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo,
participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen en vervoer. Om dit voor elkaar te
krijgen, hebben we uw hulp nodig.

“Samen doen!”
Burgemeester Laurens de Graaf:
“Veel inwoners staan klaar voor de
samenleving. Ik heb de inwoners van de
gemeente Lopik leren kennen als
aanpakkers, mensen die elkaar helpen.
Als burgemeester vind ik dat we dit moeten
koesteren. En we moeten ervoor zorgen dat
dit mogelijk blijft. Daarom wil ik alle
inwoners oproepen deel te nemen aan de
klankbordgroep voor het project ‘Samen
doen’. Waar hecht u waarde aan? Waar zou
u zich voor in willen zetten? Wat moet
mogelijk blijven? Wat moet verder
ontwikkeld worden? En waar kunnen we u
als gemeente bij helpen? Want de
gemeente is er voor u!”
“Het is net als fietsen op de tandem:
samen kom je verder!”

Wethouder Johan van Everdingen:
“Als gemeente gaan we de komende tijd
aan de slag met het beleidsplan. Dit plan
beschrijft waar de komende periode de
focus ligt op het gebied van het sociaal
domein. Hierin beschrijven we wat we
belangrijk vinden en waar we ons op gaan
richten.
Door samen met u dit plan op te stellen,
komen we tot oplossingen die werken en
waar we allemaal achterstaan. U als
inwoner weet namelijk het beste waar zich
vraagstukken voordoen. Daar ligt ook mijn
wens als wethouder; om deze
verkenningstocht met elkaar aan te gaan!”

Klankbordgroep

4 bijeenkomsten

De gemeente gaat een compleet en volledig
beleidsplan ontwikkelen samen met de
Lopikse samenleving. Hiervoor richten we een
grote en brede klankbordgroep op. In deze
groep participeren veel verschillende groepen
inwoners en organisaties. Deze speciaal
samengestelde groep mensen geeft aan wat
er leeft in de samenleving en wat belangrijk
is.

De klankbordgroep komt de komende
maanden in totaal op vier donderdagen bij
elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats van
19:30 - 21:30 uur.

Met participatie bedoelen wij het actief
meedenken en meedoen om de leefbaarheid
in uw wijk, buurt of straat te verbeteren.
U vertegenwoordigt een groep bewoners,
bijvoorbeeld de bewoners van het complex,
de straat of de wijk waarin u woont.
De klankbordgroep komt 4 keer bij elkaar.
Om ideeën uit te wisselen en meningen te
delen over onderwerpen die voor u
belangrijk zijn. Dit doet u onder andere
samen met burgemeester Laurens de Graaf
en wethouder Johan van Everdingen.

De data voor de bijeenkomsten zijn:
- 8 november 2018: Start ‘Samen doen!’
- 17 januari 2019: Welke thema’s zijn
belangrijk?
- 21 februari 2019: Hoe geven we thema’s
handen en voeten?
- 21 maart 2019: Uitkomsten & vervolg
‘Samen doen!’
De bijeenkomsten worden verspreid over de
verschillende kernen georganiseerd. We willen
graag dat inwoners uit alle dorpen van de
gemeente Lopik in onze klankbordgroep
plaatsnemen.

Doet u mee?

Doet u mee?
Uw mening telt en is erg waardevol. We willen u daarom ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan
de klankbordgroep. U kunt dit doen door een e-mailbericht te sturen naar samendoen@lopik.nl
Kent u inwoners die het leuk vinden om (ook) mee te denken? Stuur hen dan deze nieuwsbrief.
De mening van iedereen telt mee!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie stuurt u dan een e-mailbericht naar samendoen@lopik.nl of bel
(0348) 55 99 55.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Lopik. We plaatsen de nieuwsbrief ook op de website
van de gemeente: www.lopik.nl/samendoen
Wilt u op de hoogte blijven van de Inwonersparticipatie activiteiten? Meld u dan aan voor de
nieuwsbrief via communicatie@lopik.nl U kunt zich daar ook weer afmelden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met ‘Samen doen!’ door een e-mailbericht te sturen naar
samendoen@lopik.nl of te bellen naar (0348) 55 99 55.
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