
Buurtenover Lienden en Lingemeer
Samen in gesprek over de toekomst van Lienden en Lingemeer

We willen graag met u in gesprek over de toekomst van Lienden en Lingemeer. Daarom organiseren we 
een bewonersavond waar onderwerpen, zoals wonen en groen, ontmoetingsplekken en voorzieningen, 
maar ook verkeersvraagstukken op de agenda staan. Bovendien is er volop ruimte voor onderwerpen 
die u belangrijk vindt. De agenda voor Lienden en Lingemeer bepalen we samen! We houden er 
natuurlijk rekening mee dat er afgelopen jaren ook al een aantal projecten heeft gelopen in Lienden en 
dat inwoners en gemeente al vaker in gesprek zijn geweest. 

Wanneer? Donderdag 17 september, vanaf 18.00 uur
Waar? Wapen van Lienden, Dokter van Noortstraat 2 in Lienden



Een avond die past bij de 
coronamaatregelen: 
Vanwege de coronamaatregelen is er ruimte voor 
een maximum aantal deelnemers tegelijk. Om die 
reden vragen wij u om u aan te melden. U kunt zich 
telefonisch aanmelden via 14 0344 of via de website 
www.buren.nl/dorpenronde (of scan de qr-code). 

Aanmelden kan voor drie tijdstippen:
• 18.00 – 19.00 uur
• 19.15 – 20.15 uur
• 20.30 – 21.30 uur

We zorgen ervoor dat deelnemers voldoende 
afstand tot elkaar kunnen houden. Zodat uw en 
onze veiligheid is gewaarborgd. 

Wat gaan we doen?
Op de bewonersavonden zijn er verschillende 
tafels ingericht per thema. U kunt kiezen over 
welk thema u wilt meedenken.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
We gebruiken de informatie voor een nieuwe 
omgevingsvisie voor de dorpen in de gemeente 
Buren. Een omgevingsvisie is een alles omvattende 
visie voor de langere termijn. De gemeente 
gebruikt een omgevingsvisie als inwoners en 
ondernemers nieuwe plannen hebben, zoals 
woningen, bedrijven of zonneweides. Er kunnen 
tijdens de avond ook ideeën boven komen voor 
concrete projecten.

Meer informatie
Meer informatie over de dorpenronde, de 
omgevingsvisie en de actuele agenda kunt u vinden 
op www.buren.nl/dorpenronde of neem contact 
op met Roelof Goodijk via rgoodijk@buren.nl.

GEMEENTE BUREN  I  DE WETERING 1  I  4021 VZ MAURIK                                                            
TEL. 14 0344  I  GEMEENTE@BUREN.NL  I  WWW.BUREN.NL     

De toekomst van Lienden en 
Lingemeer bepalen wij samen.   
We zien u graag op 17 september!


