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WEESP IN 2050
EEN PLACEMAT OVER DE RUIMTELIJKE TOEKOMST VAN WEESP
Neem een lekkere maaltijd en voer een goed
gesprek. Hoe moet Weesp zich ontwikkelen?
Kijk de documentaire, vul de enquête in en
als je zin hebt: ga dan lekker fotograferen of
tekenen! Wie weet win je de wedstrijd.

Nieuwsgierig wat andere Weespers
vinden over de toekomst van Weesp?
Bekijk de documentaire!
Je mening geven? Vul de enquête in!
Scan de QR-codes met je telefoon
Of ga naar: www.weesp.nl/WEESP2050
Documentaire:

Enquête:

FOTO- EN TEKENWEDSTRIJD
Maak een foto van een plek in Weesp
die jij graag mee wil nemen naar 2050,
schrijf een korte toelichting en maak kans
op een workshop van een professionele
fotograaf.
Beste Weespers,
We staan aan de vooravond van een spannende ontwikkeling.
Over ongeveer anderhalf jaar houdt Weesp op te bestaan als
zelfstandige gemeente. Voor die tijd hoor ik graag van zoveel
mogelijk Weespers hoe zij denken over de ruimtelijke toekomst
van Weesp. Uw wensen, zorgen en ideeën zijn belangrijk voor
de omgevingsvisie. Die visie is de belangrijkste leidraad voor
alle ruimtelijke beslissingen in Weesp. Ook na de fusie met
Amsterdam. Wij hopen dan ook van harte dat u de enquête
in wil vullen. En we nodigen u graag uit mee te doen aan de
wedstrijden die op deze placemat staan. Bijdragen van kinderen
zijn ook zeer welkom.
‘Wat ik het mooist vind aan Weesp? Dat
is geen makkelijke vraag. Als ik toch
Hartelijke groet en eet smakelijk!
moet kiezen, dan denk ik aan hoe de
Bas Jan van Bochove, burgemeester Weesp
stad zich met al haar geschiedenis om
je heen vouwt als je over de Vecht komt
binnenvaren.’

Maak je liever een tekening? Dat mag
ook! Teken je bijzondere plek. Leg uit
waarom dit typisch
Weesp is en stuur een
foto van je tekening.
De winnaars van de
tekenwedstrijd krijgen een
workshop van een professionele
striptekenaar.
Stuur je inzending naar
omgevingsvisie@weesp.nl
Alle inzendingen worden beoordeeld
door een onafhankelijke jury. De mooiste
en leukste foto’s en tekeningen worden
afgedrukt in het Weespernieuws.

