Meedoen in Waalwijk

S tap 1

wij blijven op de hoogte - wij denken mee - wij beslissen samen - wij maken het samen

Je hebt een idee of je begint met een project
• Waarom en wie moeten/willen er meedoen en hoe bereik je ze?

S tap 3

• Wat wordt de bijdrage van iedereen? Op de hoogte blijven?
Meedenken? Samen beslissen? Of ook samen uitvoeren?

Tip: organiseer je een fysieke of digitale
bijeenkomst? Nodig mensen dan op tijd uit,
zodat zij nog ruimte in hun agenda hebben!

Ga aan de slag met je idee of project.

• Welke rol heeft de gemeente? Hoeveel tijd en hoeveel geld heb je

• Betrek iedereen op de manier(en) die je in de vorige stap gekozen hebt

om iedereen te betrekken?

• Ben vooraf duidelijk over wat iedereen kan verwachten. Wie vervult welke rol en

Tip: wil je iets in de openbare ruimte?
Neem dan altijd even contact op
met de wijkadviseurs van de gemeente.

STAP 3

hoe ziet het vervolg van het idee of project eruit?

Resultaat
STAP 1

• Zorgvuldige besluiten nemen
• Prettig samenleven
• Betere plannen en beleid maken

S tap 2

STAP 2

Bekijk welke mogelijkheden er zijn

STAP 4

S tap 4
Maak een verslag van de overleggen

om iedereen mee te laten doen

die je voert

• Op www.waalwijk.nl/meedoen vind je alle mogelijkheden.

• Houdt iedereen op de hoogte van de voortgang van

• Je kunt zoeken met zoekwoorden of een onderwerp filteren
• De mogelijkheden om mensen te betrekken kunnen per doelgroep verschillen.
• Mis je mogelijkheden om mensen te betrekken? Laat het ons weten.

Tip: het kan slim zijn om meerdere
mogelijkheden in te zetten.

je idee of project.
• Plan een evaluatiemoment in.

Tip: Heb je www.waalwijk.nl/meedoen gebruikt?
Deel dan jouw ervaring met de gemeente.

