
 
 
9.  Wat is wezenlijk voor de toekomst van een vitale kern Linden? 
 Toelichting: 

Ons dorp is op verschillende manieren aantrekkelijk. Het is niet moeilijk een lijstje te maken 
van de aantrekkelijkheden en sterke punten. De sterke punten willen we natuurlijk allemaal 
behouden en benutten. 
Maar als het aankomt op het leggen van accenten of het maken van keuzes maakt het nogal 
uit welk perspectief je kiest. Kijk je vanuit het standpunt van de huidige bewoners met een 
gezin. Kijk je als potentiele nieuwe inwoner m.a.w. waarom zou je in Linden willen wonen en 
kan dat dan ook?   Of kijk je economisch of als ondernemer naar de toekomst van Linden.  
Zeker waneer er belangen spelen is het een kunst om de juiste afwegingen te maken. 
Het bestuur wil op interactieve wijze met de aanwezigen spreken over het maken van 
afwegingen   

 
Na de uitleg van Jan vd Broek.  
In de groep, aan de tafel.  (20 tot max 30 min)  
De gespreksleider vraagt twee deelnemers in de huid van een ondernemer te kruipen. Op kaartje.  
De gespreksleider vraagt twee deelnemers in de huid van iemand van buiten Linden die hier willen 
komen wonen. Op kaartje.  
 De overige deelnemers zijn (jongere) inwoners van Linden. Op kaartje. 
De algemene vraag:   Wat is wezenlijk voor een vitaal Linden. Wordt voorafgegaan door deelvragen:  
 
Eerste gespreksronde  

1. Wat vindt de nieuwkomer / toekomstige bewoner belangrijk om voor Linden te kiezen?  
(Die vraag wordt beantwoord door de twee met die rol) 
 Wat zeg je als inwoner van Linden tegen deze nieuwe mensen. 
(Die vraag wordt beantwoord door degenen zonder rol)  

        Samenvattend: Wat hebben we en waarin schieten we tekort? 
       (aantekeningen van de antwoorden / het gesprek door de twee “ondernemers”) 
 
Tweede gespreksronde  
 
2.     Wat vindt de ondernemer belangrijk voor zijn bedrijf in Linden (NB Hij/zij woont ook in 
        Linden!)  (Die vraag wordt beantwoord door de twee met de ondernemers rol) 
        Wat hebben we je in Linden te bieden en waarin schieten we tekort? 

 (Die vragen worden gesteld door degenen zonder rol)  
  De twee “nieuwkomers” maken aantekeningen van de antwoorden. 

 

De groep maakt aan de hand van de aantekeningen een lijst van dingen van wensen voor een vitaal 
Linden?  Schrijf dat op! 

Afronding: Uitwisseling van de wensen van de 5 groepen. 
   

 


