Amersfoort, 29 oktober 2017.
Geachte vriend van de Wegh der Weegen,
U hebt met uw aanmelding of spontane aanwezigheid op onze dialoogavond op 18 sept jl.
aangegeven een bijzondere belangstelling te hebben voor de Wegh der Weegen. Wij
beschouwen u daarom gaarne als vriend van de Wegh.
Zoals u weet was de dialoogavond een groot succes, niet alleen vanwege de ruime opkomst
maar ook door de veelheid aan ideeën en suggesties die tijdens die avond zijn ingebracht.
De inbreng is inmiddels door SB4 geordend en aan de hand van de drie thema’s ‘Eenheid’,
‘Samenspel’ en ‘Binding’ samengevat.
Op 13 november a.s. zal deze bundeling worden gepresenteerd waarbij aan de aanwezigen
de mogelijkheid zal worden geboden om aanvullende opmerkingen te maken voordat het
definitieve Streefbeeld zal worden opgemaakt.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze tweede en laatste dialoogavond om te komen
tot het Streefbeeld voor de Wegh der Weegen.
Tijd en locatie: maandag 13 november van 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur
(met een drankje na afloop) in Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS
Soesterberg.
Gaarne aanmelding van deelname via ons mailadres 13nov@wderw.nl.
Zoals eerder benadrukt stellen wij het Streefbeeld op in samenwerking met de Provincie
Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt. Zij beschouwen de uitkomst
van de dialoog, gebundeld in het Streefbeeld, als richtinggevend c.q. kaderstellend voor
toekomstige ontwikkelingen aan en rond de Wegh. Ook voor u dus reden genoeg om bij de
uiteindelijke vormgeving van het Streefbeeld betrokken te zijn!
Wij hopen u dan ook op 13 november a.s. weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
J.M. Voorberg, voorzitter (voorzitter@wderw.nl)

P.S. Mocht u anderen kennen die belangstelling hebben in de activiteiten rond de Wegh der
Weegen, zoals het opstellen van het Streefbeeld, maakt u hen er s.v.p. op attent dat ook zij
op deze tweede dialoogavond van harte welkom zijn. Hoe groter het draagvlak voor het
Streefbeeld, des te beter!

