
 

Agenda beeldvorming 2  
Harmonisatie Sport + Gebiedsmarketing 06-05-2021 
 
Datum vergadering : Donderdag 06-05-2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Digitaal via Zoom (ook te volgen via de website) 

Voorrondevoorzitter : Jan de Geus 

Voorrondegriffier : Conny Smeekes 

Moderator : Murielle de Wit 

 

Toegang alleen bij aanmelding via griffie@westbetuwe.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp 

beeldvorming.  

 

 

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Jan de Geus 

  Voorrondevoorzitter 

 

 

20.02-21.10 Harmonisatie Sport 

Deze beeldvormende bijeenkomst wordt georganiseerd om, ter voorbereiding op de Harmonisatie Sport, de raad 

en participanten mee te nemen in de keuze die te maken zijn en te bevragen over de wensen en/of kaders die de 

raad mee wil geven in de uitwerking van de Kadernota Sport 2022-2026. 

 

20.05-20.25 Weergave van de inventarisatie en gesprekken met  Gerard Houterman 

  Sportverenigingen a.d.h.v. een presentatie. 

 Weergeven van 6 hoofdvragen en 6 stellingen. 

20.25-20.55 Gedachtenwisseling met de raad over deze stellingen. 

20.55-20.10 Meesprekende sportverenigingen vragen bij deelname : 

: hoe zien zij de toekomst en wat kan de gemeente daar  

aan bijdragen?  

20.10 Uitleg wat er hierna volgt, uitwerking verkregen input  

 van deze beeldvorming, naar oordeelsvorming en raad 

 in september. 

  
5 minuten Pauze  

 

21.15-22.28 Gebiedsmarketing 

Deze beeldvormende bijeenkomst wordt georganiseerd om, ter voorbereiding op de Visie Gebiedsmarketing, de 

raad en participanten mee te nemen in de keuze die te maken zijn en te bevragen over de wensen en/of kaders  

die de raad mee wil geven in de uitwerking van de Visie Gebiedsmarketing.  
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21.15 – 21.30  Een toelichting op gebiedsmarketing a.d.h.v. een pre- Wessel Brocken en 

   sentatie en het delen en terugkoppelen van input  Marijke Manshanden 

   interne en externe stakeholders. 

21.30 -  22.25  het ophalen van input vanuit de Raad en participanten  

 a.d.h.v. een Mentimeter. 

22.25 – 22.28 Uitleg wat er hierna volgt, uitwerking verkregen input  

 van deze beeldvorming, naar oordeelsvorming en raad 

 in juni. 
 
22.28 Woord van dank, afsluiting Jan de Geus 

  Voorrondevoorzitter 


