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Uit het vorige verslag
Vervolgstappen


De projectgroep gaat in de komende weken verder aan de
slag met versie 3.0 om te kijken waar verdieping of
aanvulling nodig is op basis van al het opgehaalde materiaal
[...] Daaruit volgt een voorstel over wat er in de Groenvisie
moet komen en waarom (onderbouwing en
verantwoording).



Dit voorstel wordt voorgelegd aan het redactieteam ter
controle en eventuele aanvulling.



Daarna zal een nieuw te vormen schrijfteam van enkele
inwoners en ambtenaren, concept 4.0 schrijven dat
voorgelegd zal worden aan de stad en de raad. Het
schrijfteam komt onder leiding te staan van een externe
eindredacteur.

Ontwikkelingen vanaf juli t/m
november
Besluit: terug naar de originele stukken


Knippen en plakken



Overtypen



Samenvatten

Controle door redactie
Daarna: schrijfteam



Collegebesluit 1 september: extra ambtelijke bijstand
300 uren, gedekt uit lopende budget

Opdracht schrijfteam
Moeilijkheidsfactor
Tone of voice
Lengte/vorm
Voorgestelde structuur heilig?
Gebruik van termen als ‘de groene leidraad’
(Kern)boodschap(pen)
Mate van detail
Overleg
Illustraties
Deadlines/streefdata
Redactie/eindredactie
Rol van het redactieteam
Slothoofdstuk

Opdracht redactieteam


Controleren van de ingetypte, samengevatte tekst

Reactie

Redactie team Groenvisie Amersfoort
Opmerkingen besproken op 11 november 2015
input: Google drive document: ruwe data groenvisie en hoofdstukindeling dd 24 okt. 2015

Aanwezig: Cees van der Linden, Kees de Heer, Roel Mulder, Niko Paap, Guido van Beek,
afwezig Rob Smulders

Status van de groenvisie:
Zorg ervoor dat de groenvisie een gelijkwaardige status krijgt als bv de woonvisie. Waarbij opgemerkt: kijk uit voor Multi interpretabelheid van
de visie.
Laat de beslispunten van de groenvisie onder andere gaan over:
Een vervolgtraject waarin een top 10 gemaakt wordt van alle rijpe en groene ideeën, uit te voeren in bv jaarplannen.

Budget om ideeën te kunnen uitvoeren.
Een traject starten om met eigenaren van groengebieden rondom de (bebouwde) stad visie te maken en in kaart te brengen wat de toekomstige
ontwikkelingen zijn (vb. boeren in hoogland west die over 10 jaar hun bedrijf gaan beëindigen)

Redactioneel:
Hoofdstukindeling wordt grotendeels als helder en logisch gezien. Toch vraagt een redactielid om sommigen paragrafen samen te voegen
vanwege de vele inhoudelijke overlap. (zie de mail van Cees vd Linden onderin deze mail). Aan het schrijfteam om alert te zijn en evt.
aanpassingen te maken.
Bij inleiding hfdst 2 of van hfdst. de voertuigen een heldere juridische basis over status en begrenzing van de visie, eindverantwoordelijkheid
van overheid (openbaar gebied) en particulier (oa de eigen tuin) en braakliggende terreinen.
Maak 1 hoofdstuk (of inleiding) met de droom voor 2030 verwoord (in huidig document staat dat verspreid door het hele stuk) of maak door
andere typografie de context duidelijk.

Haal alle dubbelingen eruit.

Streef naar een compact stuk geschreven t.b.v. “buitenstaanders”. Hier wordt bedoeld: niet specialisten.
Verplaats voorbeelden en ideeën zoveel mogelijk naar bijlagen. Als deze functioneel in het stuk beter uitkomen dan iets doen met vormgeving.
Er staan veel ideeën in de visie die (door de wijze waarop ze verzameld zijn en het commentaar erop) uit de context zijn gehaald. Zorg bij
vermelding dat de context helder is.
Verwijder individuele meningen uit het stuk.

Inhoudelijk:
Probeer realiteitszin te bewaren over de inzet van inwoners. De vele ideeën en mogelijkheden die er zijn voor inwoners om zelf aan
‘vergroening’ te doen wellicht eerder als kans verwoorden dan als vaststaand feit.
Als het over zoneren gaat – als oplossing voor tegenstellingen – dan heeft het niet zoveel toegevoegde waarde. In de groenvisie zou ofwel de
richting van keuzes al moeten worden bepaald (?) of een heldere opdracht om een traject tot het maken van keuzes (in bepaalde gebieden?) in
gang moeten zetten.

Losse opmerkingen:
Terminologie toelichten zoals :
“grote” parken (welke?)
Beschermd stadsgezicht parken uitleggen in bestaande situatie of bij Ruimtelijke ordening
Groen geweten geen fijne term
Inhoudsopgave aanpassingen uit Email Cees van der Linden:
2.2 en 2.5 moeten gecombineerd worden

2.3, 3.2, 4.3 en 5.4 combineren
3.5 en 4.2 combineren
3.6 en 4.6 combineren
4.1 en 4.4 combineren

Eindproduct


Groenvisie, met aanbiedingsdocument

Planning


Kerst: nieuwsbrief/kerstkaart



Januari: nog één participatiebijeenkomst tbv het
laatste hoofdstuk



April: activiteit rondom de opening van het Groene Huis
(we weten niet of het schrijfteam dan klaar is)



Volgende klankbordgroep?

