
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

 

 
 
 

Uitnodiging Dag van de Toekomst 
 

‘Samenwerken & Promoten’ 
 
 
 
Wanneer? 

donderdag 30 januari 2020 
 
 
Hoe laat? 

17.00 – 21.30 uur 
 
 
Waar? 

Gemeentehuis 
Dijkstraat 11 
6658 AG Beneden-Leeuwen 

 
 
Programma 
17.00 uur  
▪ Ontvangst en groepsindeling 
17.15 – 21.00 uur  
▪ 2 inspirerende gastsprekers en 1 

‘stadionspeaker’ met goede voornemens 
▪ Samen aan de slag voor nieuwe ideeën in  

de thema-sessies (inclusief maaltijd) 
▪ Vooruitblik door dagvoorzitter Hans Etman en 

wethouder Bert van Swam 
21.00 – 21.30 uur  
▪ Afsluiting met een drankje 
 
 
Organisatie 

gemeente West Maas en Waal 
 
 
Aanmelden 

Ook enthousiast om mee te praten?  
Dan graag uiterlijk 25 januari aanmelden via 
www.westmaasenwaal.nl/DagvandeToekomst 

 
 
Meer informatie? 
www.westmaasenwaal.nl/DagvandeToekomst 

Voor de 6de keer organiseren wij deze jaarlijkse bijeenkomst vanuit de 
Visie Leefbaarheid Kernen 2030 voor inwoners, ondernemers en 
(vrijwilligers) organisaties uit onze gemeente.  
 
Nieuwe initiatieven 
Er is al veel gedaan met de 15 speerpunten in de Visie. Denk hierbij aan 
leefbaarheidsthema’s als wonen, werken, onderwijs, welzijn en zorg. 
Belangrijke vraag hierbij is: “Zijn er nieuwe ontwikkelingen die vragen om 
nieuwe ideeën?” Samen met jou gaan we met passie op zoek naar 
nieuwe initiatieven. Dit jaar ligt de focus vooral op zorg en ondernemen. 
 
Frisse blik met prikkels 
Dagvoorzitter Hans Etman staat garant voor een frisse blik met een 
dosis humor. Hij prikkelt zo nodig om de discussie levendig te houden. 
 
Inspiratie met 2 aftrappen en 1 dynamische ‘3e helft’  
Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern trapt de 1e helft af met zijn 
kijk op leven en leefbaarheid in ‘Zaaien of zeuren…een wereld van 
verschil’. Maas en Waler Ben verbindt zijn bedrijfs- en levenservaringen. 
De Friese adviseur/inspirator Klaus Boonstra doet de aftrap van de 2e 
helft. Klaus blikt met ‘Seker en Sûn’ vooruit naar de toekomst en 
uitdagingen voor preventie, gezondheid en zorg in 2030. 
Tijdens de 3e helft gaan we  ‘Voetballend Ondernemen’. Met de Twentse 
doeltreffende spreker Benno Schildkamp. Benno laat je als inwoner, 
organisatie of ondernemer in de spiegel naar een voetbalstadion kijken. 
 
Over welk thema wil je meepraten? 
Je kunt kiezen waarover je wilt meepraten. Bij je aanmelding geef je de 
1e en 2e keuze uit de volgende leefbaarheidsthema’s door: 
▪ burgerparticipatie 
▪ wonen 
▪ onderwijs en jeugd 
▪ ondernemen en recreatie 
▪ duurzaamheid 
▪ mobiliteit 
▪ welzijn en zorg 
 
Thema-sessies  
In 2 thema-sessies ga je aan de slag met uitdagende stellingen die 
leiden tot nieuwe - ‘wilde’ maar ook realiseerbare – ideeën. 
Tijdens de sessies zorgen wij voor een dynamische maaltijd. 
 
Bel of mail gerust als je vragen hebt 
Je kunt contact opnemen met Sandra Rikken via 
dagvandetoekomst@westmaasenwaal.nl of via telefoonnummer 14 0487 
 
 
Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden. 

 

‘Samenwerken & Promoten’ 
 

Praat mee! Kom met nieuwe ideeën voor behoud en verbetering  
van de leefbaarheid van onze acht dorpen. Samen kunnen we meer! 

 

30 januari 2020 

Dag van de Toekomst 
 


