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Geachte mevrouw, meneer,

In mei van dit jaar heeft u Het Perspectief Groene Hart 2040 onWangen van de Stuurgroep Groene Hart.
Wij hopen dat Het Perspectief Groene Hart u inspireeft en dat u het besproken heeft binnen uw college
en/of in regioverband, De drie provincies in Het Groene Hart hebben Het Perspectief besproken in hun
Staten. De reacties waren ovenruegend positief al waren er ook vragen, Hoe kan het Perspectief
doorwerken in de Omgevingswet, maar ook hoe worden de thema's uit het Perspectief al aangepakt
binnen de gemeenten en regio's. Wij willen u vragen uw bevindingen met ons te delen,
De Stuurgroep wil graag het inzicht in de activiteiten en initiatieven binnen de gemeenten en regio's
benutten om te bezien waar de Stuurgroep kan bijdragen. De Stuurgroep kan mensen en thema's met
elkaar in contact te brengen, bestuurlijke gesprekken beleggen, themabijeenkomsten organiseren en
zorgen dat dilemma's op de juiste agenda's landen.

Voor uw gemak en onze venruerking hebben we een tweetal vragen opgesteld, die u vindt in de bijlage.
Wij zouden erg blij zijn als u deze vragen wilt beantwoorden vóór 15 december 20L7, dat kan per email
of per post, Wij zullen de opbrengst begin 2018 bespreken in de Stuurgroep Groene Hart en daarna
terugkoppelen via de nieuwsbrief. Alvast veel dank.
Hoogachtend en met een haftelijke groet,
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Mw. mr. A.W. Bom-Lemstra
Voozitter Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart
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Gemeente:
Regio:

Contactpersoon:
e-mailadres:

telefoon:

1.

Is het Perspectief besproken in je gemeente en/of regio en wat waren de reacties?

2.

Welke initiatieven lopen er in je gemeente/regio op de vier thema's van het Perspectiefr
(bv. is er een eindproduct voorzien? Waar schuurt het? Wat heb je nodig?)
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