SCHRIJF MEE AAN DE TOEKOMST VAN
OUD ADE EN RIJPWETERING
29 juni 19.30—21.30 uur
Dorpshuis in Rijpwetering
Op donderdag 29 juni komt de gemeente naar Oud Ade en Rijpwetering om samen
met u de toekomst van uw dorp te schrijven. Uw inbreng is hierbij hard nodig. We
doen dit via een update van de huidige Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De dorpen zelf zijn al aan de slag gegaan. Diverse partijen hebben de
koppen bij elkaar gestoken en zij hebben een leefbaarheidsconvenant opgesteld.
U wordt uitgenodigd dit verdrag te ondertekenen. Genoeg reden om te komen.
Iedereen is welkom, dus neem uw buren en familie mee.

Wat is een Leefbaarheidsconvenant?
Het leefbaarheidsconvenant is een set van afspraken tussen de dorpen Oud Ade en Rijpwetering,
waarin wordt opgeroepen tot vergaande samenwerking. Vandaar de naam Leefbaarheidsconvenant
Alkemade-West. Dit convenant is opgesteld door verschillende vertegenwoordigers van verenigingen
en organisaties uit beide dorpen. Zij zijn de afgelopen maanden diverse keren bij elkaar geweest om
de toekomst van de dorpen te bespreken. Insteek is de vraag “hoe houden we de dorpen leefbaar?”.
Op deze avond wordt door de initiatiefnemers uitgelegd hoe dit convenant is ontstaan en welke plek
het in de samenleving kan krijgen. U wordt uitgenodigd het convenant te ondertekenen.

Wat is een MRSV?
De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) is het overkoepelende document van de
gemeente, waarin de grote lijnen tot 2025 zijn uitgezet. Deze visie is vastgesteld in 2011. In de MRSV
komen onderwerpen aan de orde als wonen, economie, recreatie, bereikbaarheid en dorpsperspectieven. De MRSV is voor Kaag en Braassem de stip op de horizon. Vragen als “welke richting
gaan we op?”, “waar zetten we met elkaar op in?” en “hoe verhouden de onderwerpen zich tot
elkaar?”, worden in het document aan de orde gesteld. U kunt de MRSV zoals die er nu uitziet vinden
op www.kaagenbraassem.nl/mrsv.
Update
In de komende maanden gaan we de MRSV actualiseren. We gaan deze avond in op vragen als:
”welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen 5 jaar geweest”, “waar liggen de kansen voor de dorpen?”,
“wat willen we behouden?” en “wat kan beter?”. Het belooft een actieve avond te worden.

Aan de slag
Het programma van de bijeenkomst over de MRSV begint om 19.30 met een woord van welkom en een
korte uitleg over de aanleiding en opzet van de avond. Als eerste krijgt u uitleg over de totstandkoming
en het doel van het leefbaarheidsconvenant. Dit onderdeel wordt verzorgd door de initiatiefnemers zelf.
Dan volgt een presentatie van een stedenbouwkundig bureau over de historische, landschappelijke en
culturele ontwikkelingen van de dorpen. Met al deze informatie gaat u zelf aan de slag. In kleine
groepen werken we aan een inventarisatie van de actuele ontwikkelingen, ideeën en kansen. Even na
21.00 is komen we weer bij elkaar, is er een gezamenlijke terugkoppeling en geven we een doorkijk
naar het vervolgproces.

Tot de 29-ste!

