Harskamp, 5 mei 2007
Geachte lezer,
Hierbij informeert de Regio Belangenvereniging Midden Veluwe(RBMV) u over haar
huiswerk dat zij de afgelopen maanden heeft gedaan.
Omstandigheden veranderen op dit moment snel door Regionale Reconstructie - en
Streekplannen, ontwikkelingen op het gebied van Waterhuishouding, Natuur & Milieu zoals
Natura 2000 en de gevolgen van de opwarming van onze aarde.
Ook aardverschuivingen in Economische en Maatschappelijke Werkelijkheden, zoals nu
ervaren wordt bij 'Global Corporates en Banken', Zorg en Zingeving, Leeftijd en
Arbeidsparticipatie en Integratie spelen een belangrijke rol.
Dit roept om een Krachtige en Flexibele Regionale Samenleving, die niet murw, apathisch en
gehospitaliseerd af blijft wachten, maar die vanuit een positieve, zelfbewuste grondhouding
en met behoud van eigen Identiteit en Normen en Waarden zich Weerbaar, Trots en met
Respect weet op te stellen.
Om dit proces vorm te geven zijn Burgers, Boeren, Midden- en Klein Bedrijven (MKB),
Bestuurders en Ambtenaren nodig, die bereid zijn een Leerweg in te slaan naar een
Participerende Samenleving met een Gelijkwaardige Inbreng en Gezamenlijke
Verantwoordelijkheid van, voor en door mensen. Dus geen marginale toetsing eens in de
vier jaar, maar in onze visie 'zij aan zij, structureel in een Lerende Omgeving aan het werk’.
Onze analyse toont aan dat de Bestuurslagen en/of Publiek-Private partijen dit niet alleen
kunnen volbrengen. Er zal daarom een overgang moeten plaatsvinden van het ‘Twee over
Drie’ (Publiek-Privaat) naar een ‘Drie over Drie’ (Publiek-Privaat-Particulier) model.
Vanuit deze groeiende behoefte binnen en buiten haar achterban heeft de RBMV een Visieen Beleidsdocument opgesteld evenals een HuisHoudelijk Reglement met daarin een
belangrijke Integriteitsparagraaf. Ook de Derde Partij (Particulier) zal zich Verantwoordelijk,
Integer en Afrekenbaar dienen op te stellen in dit proces.
Dit is onze bijdrage aan een Participerende en Lerende Samenleving. Vraaggestuurd, in een
Gelijkwaardig Speelveld, met luisterend oor én oog voor de menselijke maat!
Kortom: 'Het Veluws Burgerschap Model'.
Waar dit kabinet onder de bezielende leiding van de heer Wijffels de toon heeft gezet in het
WAT, willen de mensen van de RBMV hun opbouwende bijdrage leveren in het HOE!
De RBMV wil samen met u deze overgang ondergaan en dit in een Concrete Pilotomgeving
(De Veluwe en Gelderse Vallei) vorm geven.
De RBMV hoopt u hiermee zorgvuldig te hebben geïnformeerd en nodigt u van harte uit aan
te geven of deze visie ook bij u past.
Wij zien uit naar uw reactie!
Met een goed gevoel,
Dik Pol
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