Røyken komm une
Grann, nær og levende

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
INVITASJON

Satse på noen idretter, eller stor variasjon?

Ny skole?

15.000 nye innbyggere?

Flere kulturtilbud?
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Bli med på å planlegge fremtidens Røyken!
Til
Velforeninger i Røyken

Røyken kommune skal revidere kommuneplanen 2013-2025, med vedtak i
kommunestyret høsten 2013. Rådmannen har startet forberedelser og arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel.
Røyken kommune kommer til å være en vekstkommune også i årene som kommer. l
kommuneplanens samfunnsdel legger kommunestyret premisser for hvor og hvordan
kommunen skal utvikle seg som lokalsamfunn i årene som kommer. Røyken
kommune vil gjerne møte lag, foreninger og velforeninger til dialog og debatt, for å
høre hva dere mener om alt fra barnehage, skole, kulturtilbud, idrett, frivillighet,
eldreomsorg og næringsliv.
Rådmannen har oppnevnt en arbeidsgruppe, som har opprettet et prosjektrom i den
gamle gymsalen på Spikkestad ungdomsskole.
Sammen med kommunalsjefene inviterer arbeidsgruppen til møter i prosjektrommet. l
prosjektrommet vil det bli korte presentasjoner av ulike tema, aktiviteter og samtaler.
Dere får god anledning til å stille spørsmål, og vil bli utfordret til å mene noe om ulike
problemstillinger.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil skje i forlengelsen av arbeidet med
samfunnsdelen, og starte i løpet av høsten 2013.
Vi ønsker alle velkommen til å stikke innom på arrangementene, men send gjerne en
melding til arbeidsgruppen hvis du planlegger å delta.

Vi håper på god oppslutning, og ønsker dere hjertelig velkommen!

Se mer informasjon på neste side.
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Arrangementsansvarlig :
Susanne Vist, politisk sekretariat (leder/formannskapssekretær)

Georg Smedhus, rådmann
Einar Jørstad, plan- og bygg (planlegger og prosjektleder)

Melding om deltakelse kan sendes til:
Susanne.vist@rkn.no
Telefon : 31 29 60 00/48 26 88 05

~ato og klokkeslett

113. mai

Tema

Målgru~~er

Helse og omsorg

Pensjonistforeninger
Eldrerådet
Funksjonshemmedes råd
Brukerorganisasjoner

Vel og næringsliv

Røyken Næringsråd
Velforeninger

Oppvekst og kultur

Foreldreutvalg
Lag og foreninger (idrett, kultur,
frivillighet)
Frivillighetssentralen

kl . 14:00- 17.00

14. mai

kl. 15:00 - 18:00
j 24. mai
kl. 18:00-21 :00

l

---- - -

---

VELKOMMEN TIL SPENNENDE MØTER PÅ SPIKKESTAD!
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