
Communicatie najaar 2020   
Bestuurlijke toekomst  

Druten Wijchen

Principebesluit gemeenteraden 
In de week van 30 november (mogelijk dinsdag 1 december): op basis van het 
draagvlakonderzoek beslissen de raden of een bestuurlijke samenvoeging van 
Druten en Wijchen wenselijk is. Als dat zo is, geven ze de colleges opdracht om 
een herindelingsontwerp te maken. 

RTG in Druten/Commissievergadering in Wijchen 
In de week van 23 november, mogelijk op dinsdag 24 november.

11-2020 gemeenteraden

Opkomstcampagne draagvlakonderzoek 
• Aankondiging bijeenkomsten
• Koffietijd op de markt: de gemeente komt naar u toe
• Kort, toegankelijk animatiefilmpje: hoe ziet proces eruit en wat betekent het voor mij?
• Katern in hart Maas&Waler + Wegwijs, extra exemplaren voor buurthuizen e.d.

beslismoment

Ontwerpsessies
Ontwerpsessies met verschillende doelgroepen 

(extern) en medewerkers (intern)

Digitaal vragenuurtje met burgemeesters

Vlog/column burgemeesters
Vakantie voorbij: wat gaat er gebeuren

09-2020 extern

Informerende avond raden
Raden ontvangen stukken op 10 november. In de 
week van 16 november (mogelijk dinsdag 17 novem-
ber) wordt een informerende avond georga niseerd 
naar aanlei ding van het draagvlakonderzoek.

12-2020 intern

09/10-2020

Column wethouders
Eigen beleving bij samenvoeging, link met portefeuille

11-2020 intern

09-2020 extern

extern
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09-2020

Magazine huis-aan-huis bezorgd 

11-2020 intern

09-2020 extern

extern

Draagvlakonderzoek in gemeenten Druten en Wijchen
Alle belanghebbenden krijgen de kans om aan te geven wat zij van een  

samen voeging tussen Druten en Wijchen vinden en wat zij belangrijk vinden  
voor een nieuwe gemeente.

10-2020 inwoners en anderenmijlpaal

Bijeenkomsten en besluit gemeenteraden 
Het besluit over het draagvlakonderzoek wordt door beide  
gemeenteraden op 22 september genomen. 

09-2020 gemeenteraden beslismoment
Start digitale nieuwsbrief

09-2020 extern

Groepspagina op WenDi
Aankondiging bijeenkomsten, eerste vlog projectleider

09-2020 intern

Structurele communicatie

Columns/korte filmpjes
Burgemeesters (proces), wethouders (eigen beleving/  

portefeuille), inwoners (al eerder samenvoeging meegemaakt),  
ambassadeurs (uit lokale samenleving en medewerkers) 

Korte filmpjes

Groepspagina op WenDi
• Nieuws, uitnodiging om mee te doen met gesprek over samenvoeging, 

ambassadeur worden
• Berichten uit de media
• Poll: wat vind jij 

Infosessies voor medewerkers

Vlog projectleider

Websites Druten en Wijchen
Themapagina’s: nieuws, achtergrond, vraag & antwoord,  

button stel hier uw vraag

Breaking news
Wekelijks nieuwsbericht op gemeentepagina’s, websites en sociale media

Digitale nieuwsbrief

Persberichten, persbijeenkomsten

extern intern


