
Uitnodiging

Samen Maken We Flevoland
Samen de boer op!
Voor welke keuzes staat Flevoland volgens u? Wat kan en wil Flevoland bijdragen aan 
de ontwikkeling van Nederland? Wilt u samen met andere Flevolanders, bestuurders, 
inwoners, maatschappelijke organisaties, raads- en statenleden en leden van het 
waterschap uitzoeken hoe we hier als Flevoland mee om moeten gaan? Dit kan tijdens de 
middag ‘Samen de boer op’.

24 juni 2022 12.00 - 17.00 uur Boerkok in Lelystad

Net als de rest van Nederland groeit en bloeit Flevoland verder. Het aantal inwoners neemt 
toe en dat betekent veel voor de inrichting, leefbaarheid en bereikbaarheid van onze 
provincie. De groei merkt u ook in het dagelijks leven. En het Rijk kijkt voor de woonopgave 
verwachtingsvol naar onze provincie. Thema’s als klimaatverandering, leefbaarheid en 
de arbeidsmarkt zijn net zo belangrijk als het gaat om de toekomst van Flevoland. Onze 
ruimte is beperkt en we willen prettig blijven samenleven. Dat stelt ons voor moeilijke 
keuzes. Dus hoe zorgen we dat het één niet ten koste gaat van het ander? 

Niet afwachten, maar samen de boer op
Over Flevoland gesproken … daar vinden we zelf iets van! Tijdens de middag ‘Samen de 
boer op’ kunt u in gesprek gaan met bestuurders, raads- en statenleden, leden van het 
waterschap, burgemeesters, inwoners, ondernemers en lokale organisaties. U kunt zich 
aanmelden als inbrenger of als deelnemer. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Als inbrenger bespreekt u in een open ruimte een vraag, kwestie, zorg of praktijk. 

Per ronde brengen maximaal 20 mensen een vraag in. De deelnemers kiezen een 
onderwerp waarbij zij iets kunnen bijdragen of iets kunnen leren. Voldoende ingebracht 
of geleerd? Dan wandelt de deelnemer naar een ander vraagstuk.

2. U doet mee aan een spel waarin u zich samen met anderen over toekomstige 
vraagstukken buigt.

3. U gaat in gesprek over de inhoud en het (vervolg)proces van de strategische 
conceptagenda Flevoland, genaamd ‘Over de brug komen’.

We starten om 12:00 uur met inloop en lunch, om 13.00 uur opent gedeputeerde Cora 
Smelik de bijeenkomst. De bijeenkomst duurt tot 16.15 uur. Daarna is er nog gelegenheid 
om na te praten tot 17.00 uur. 

Meld u uiterlijk 7 juni aan
Inwoner, ondernemer, gebiedspartner, maatschappelijk partner, bestuurder, AV-lid van 
het waterschap, staten- of raadslid. Welke rol u ook heeft, u kunt zich uiterlijk 7 juni 
aanmelden als inbrenger van een vraag, kwestie, zorg of praktijkvoorbeeld. Na uw 
aanmelding volgt een voorgesprek met iemand van de provincie Flevoland. In dit gesprek 
komen we samen tot de kern van uw vraag. Zo vergroten we de kans dat de vraag uitnodigt 
tot een goed gesprek. Want uw gesprek krijgt een vervolg.  

Wilt u alleen deelnemen aan de gesprekken of meedenken met vraagstukken in 
spelvorm? Meld u zich dan als deelnemer aan. 

Kent u iemand in uw eigen buurt, die hier bij moet zijn? Neem hem of haar mee!  
Hij of zij moet zich wel apart aanmelden.

Samen verder komen en afspraken maken met het Rijk
In deze middag willen we uitzoeken wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van 
Flevoland. Hoe kunnen we deze gezamenlijk verrijken? Dit willen we vastleggen in een 
nieuwe versie van het document ‘Over de brug komen’. Met als doel om in het najaar 
met het Rijk samenwerkingsafspraken te maken over de groei- en ontwikkelopgave 
van Flevoland. Maar deze middag levert nog veel meer op. Mooie samenwerkingen, 
antwoorden op prangende vragen of een impuls voor uw initiatief. Deze middag brengt 
veel verschillende mensen samen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: 
samenwerken aan de toekomst van Flevoland. 

Op de webpagina https://www.flevoland.nl/Samen-Maken-We-Flevoland vindt u meer 
informatie over ‘Samen de boer op’, waaronder het programma, achtergrondinformatie, 
uitleg over het spel en voorbeelden van vragen om in te brengen.

Wat doen we na deze middag?
De opbrengst gaat mee in het politieke proces dat na de zomer verder gaat. 

Heeft u een vraag ingebracht, dan blikken we met u persoonlijk terug op deze middag.  
En we kijken met u naar mogelijke vervolgstappen: wie gaan ermee verder, wat of wie is er 
nog nodig? 

De samenwerking van deze middag krijgt ook regionaal verder vervolg: via bijeenkomsten, 
digitale ontmoetingen en/of enquêtes. De provincie, de gemeenten en het waterschap 
organiseren dit samen.  

We zien u heel graag op 24 juni!
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