Buurten
met ondernemers
Samen in gesprek over de toekomst van onze economie

We nodigen u graag uit voor een ondernemersavond waar u uw mening kunt geven over de
economie in gemeente Buren. Onze gemeente heeft een prachtige economie met een grote
ondernemersdrive, alleen is er geen duidelijke economische visie. Hier willen we, samen met
u, verandering in brengen. Tijdens deze avond bepalen we samen de uitgangspunten voor de
economie richting de toekomst.Wat zijn de trends voor de toekomst? Wat zijn de kansen en
bedreigingen voor de gemeente? En wat zijn de sterktes en zwaktes?
In welke sector u werkzaam bent of hoe groot uw bedrijf is maakt niet uit, u heeft allen invloed op de
economie van onze gemeente. Daarom vragen we u allen om mee te denken over de toekomst van
deze economie.

De input van deze avond gebruiken we voor onze
nieuwe Nota Economie. In deze nota beschrijven
we hoe we vanuit de gemeente bij kunnen dragen
aan een sterke economie die zorgt voor een
levendig Buren wat maakt dat het goed wonen en
werken is en blijft in onze gemeente.
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De input van deze avond wordt ook gebruikt voor
de nieuwe omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is
een lange termijn visie voor de fysieke leefomgeving.
De gemeente gebruikt een omgevingsvisie als
inwoners en ondernemers nieuwe plannen
hebben, zoals woningen, bedrijven of zonnevelden.
Bent u benieuwd wat de omgevingswet voor
u gaat betekenen? Hier zullen we meer over
vertellen tijdens deze ondernemersavond.

Een avond die past bij de
coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we een
beperkt aantal deelnemers tegelijk ontvangen. Om
die reden geven we u de mogelijkheid te kiezen
voor een datum en een bepaald tijdstip. U kunt
zich aanmelden via de website www.buren.nl/
dorpenronde (of scan de qr-code).
Wanneer en waar?
Maandag 21 september vanaf 18.00 uur,
locatie: Holland Evenementen Groep
(het oranje gebouw met het logo van HEG)
Strandweg 1, 4011 LZ Zoelen

De toekomst van onze economie
bepalen wij samen. We zien u
graag op 21 september!
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