
Plannen maken met je 
dorp, wijk of buren? 
 Vraag ons om hulp!



Toe aan een nieuw dorpsplan? Of wijkagenda? 
Wil je een toekomstvisie over je eigen buurt of 
leefomgeving? Met hulp van de Leefbaarheidsalliantie 
gaat dat zeker lukken!

Maatwerk in onze aanpak en methodieken 
Bij het maken van een toekomstvisie voor je woonomgeving komt veel kijken. Je 
hoeft het niet alleen te doen, de Leefbaarheidsalliantie kan daar bij ondersteu-
nen. Elk plan is maatwerk. In een persoonlijk intakegesprek bespreken we samen 
wat het beoogde eindresultaat moet zijn. Bijvoorbeeld een dorpsplan, een prak-
tische wijkagenda of een visie voor de komende 5 jaar. We spreken af hoe we 
het proces gaan inrichten. Wie worden betrokken? Wie doet wat? Zo wordt jullie 
plan echt maatwerk in een tijdsbestek dat past bij jullie situatie.

Persoonlijk en betrokken adviseurs 
Adviseurs uit de Leefbaarheidsalliantie zijn deskundige procesleiders en 
brengen kennis en ervaring in. Ieder op zijn of haar eigen manier. Wij werken 
met verschillende methodieken die waar nodig worden ingezet. 

Nieuw: een experiment voor breder draagvlak
Wij hebben veel ervaring met het realiseren van dorpsplannen. We gaan nu nog 
een stapje verder: in een experimentele sfeer proberen we nog meer draag-
vlak voor het plan te creëren. We gaan dit doen in vier ontwikkelingsprojecten, 
waarbij wij samen met journalisten inwoners in de wijk, dorp of stad actief in-
terviewen over hun verbeter-ideeën voor de buurt. De gesprekken en resultaten 
worden verwerkt tot artikelen in de lokale media en natuurlijk ook in het plan. 
Uiteindelijk leveren ze bredere herkenning en betrokkenheid  van inwoners bij 
het plan op.

Meld  je aan
Meedoen aan zo’n ontwikkelingsproject? Stuur een mail naar 
vraag@leefbaarheidgld.nl en een van onze adviseurs neemt contact op voor een 
persoonlijk intakegesprek. Met de eerste vier aanmeldingen gaan wij het 
experiment aan.
 
Mocht je juist een 
al beproefde aanpak 
willen, dan kan dat 
natuurlijk nog steeds!


