Hoe zie jij de toekomst van Ambacht?

Naam: .............................................................................................. Leeftijd: .....................................
E-mailadres ouders: ...............................................................................................................................

e
d
j
i
j
e
i
Hoe z
?
t
h
c
a
b
m
A
n
a
v
t
s
m
o

toek

Welke ideeën heb jij over de toekomst van
Hendrik-Ido-Ambacht? Voor hoe het er buiten uitziet,
maar ook wat we als Ambachters doen? Kleur en
teken de plaat en lever deze daarna snel in!

Hoe zie jij de toekomst? Hoe ziet jouw leven er over 20 jaar
uit? Wat betekenen ontwikkelingen op gebied van innovatie,
digitalisering en duurzaamheid voor ons als inwoners van
Ambacht, voor jouw bedrijf of organisatie en voor ons als
gemeente?
Samen met jou willen we een beeld krijgen van die toekomst en
onze ambities vastleggen in de omgevingsvisie. In die visie staat
wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving
gaat: over alles wat jij ziet, ervaart, hoort en ruikt. In de
omgevingsvisie denken we vanuit de maatschappelijke opgaven
voor de fysieke leefomgeving, maar ook het sociaal domein.

Ben jij 1 t/m 8 jaar oud? Doe mee met onze kleurwedstrijd, maak een kunstwerk van de kleurplaat
en lever het voor 1 maart in bij de postbus van het
gemeentehuis of scan hem in/fotografeer je tekening
en stuur hem naar omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl.

Actieweek

De mooiste kleurplaten komen straks terug in de
omgevingsvisie en laten we aan alle mensen zien die
tijdens de Ontmoetingen met elkaar in gesprek gaan.
Dan ziet iedereen jouw harde werk daar weer terug!

Hulp nodig?

En, je kunt ook nog iets winnen! Wat de prijs is, dat
is nog een verrassing! Heel veel succes en plezier!

Geef jouw mening in de Wijkprikker! Is er een mooi plekje in
jouw buurt waar kansen liggen, of wil je juist knelpunten
benoemen? Via de Wijkprikker laat je het ons weten.
Van 5 t/m 13 februari is de Ambachtse Week van de
Omgevingsvisie. Denk met ons mee wat er belangrijk is ons dorp
nu en in de toekomst!
Vragen over de Wijkprikker? We organiseren twee digitale
‘inloop’-momenten waar we jouw vragen beantwoorden!

- maandag 8 februari 12.00 - 13.00
- donderdag 11 februari 19.30 - 20.30
De QR-code is de link naar de Wijkprikker.
De link naar de digitale ‘inloop’-momenten en
meer info over de omgevingsvisie vind je op:
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie

