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LEGT
VERBINDINGEN
NAAR EEN
BRUISENDE
STAD

Wij zijn een enthousiaste groep mensen die van onze stad weer een bruisende stad willen maken.
De samenleving verandert en wij gaan mee
in deze positieve beweging. De nieuwe
opkomende generatie heeft het gezinsnest
weer omarmd en vindt zijn voldoening niet
in zoveel mogelijk euro’s verdienen. Via
sociale media zoals Hyves, Facebook,
Linkedin en Twitter zoeken mensen elkaar
op. Ze informeren en helpen elkaar. Via
Twitter discussiëren veel mensen mee, tot in
de Gemeenteraad en zelfs de Tweede
Kamer. Wij als Mijnstad2020 willen mee
met deze mooie ontwikkelingen en zien
kansen.
Wij vinden dat iedereen kan meewerken
aan een bruisende, veilige en inspirerende
leefomgeving. Wij geloven ook dat je
initiatieven aan elkaar moet verbinden en
wij zien dat diverse culturele achtergronden
in goede verbinding aan elkaar leiden tot
creatieve ideeën.
Ja dat kan wel zo zijn, maar waar moet dat
toe leiden.
Nieuwe ideeën
Nieuwe contacten
Nieuwe business
Nieuwe verbindingen
Nieuwe culturele impulsen
Nieuwe inzichten
Nieuw Lef en Elan
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Stichting Mijnstad2020
Frans Erenslaan 9
6164 JE Geleen
telefoon: 06 43564109

Ruimte voor ieders eigen
verantwoordelijkheid
Plezier aan je eigen mogelijkheden, eigen
bijdrage en eigen rol
Hoe moet dat dan?
Niets moet, ok er bestaat wel een zekere
noodzaak om de handen uit de mouwen te
steken maar Mijnstad2020 legt niets op.
Mijnstad2020 nodigt uit om de handschoen
mee op te pakken.
Om te beginnen kun je surfen naar
www.mijnstad2020.nl en maak je een
persoonlijke herkenningspagina aan: je
profiel. Hierin kun je kwijt wie je bent, wat je
leuk vindt, welke talenten je hebt, voor welk
bedrijf of organisatie je werkt en waar je je
eventueel een keer voor zou willen inzetten.
Verder kun je evenementen toevoegen enz.
We bieden dus een virtuele
ontmoetingsplaats en organisatieplaats. Je
kunt foto’s plaatsen, filmpjes, kortom laten
zien waar je trots op bent. We willen een
plek aanbieden waar mensen, organisaties,
bedrijven, dwars door alle structuren, met
elkaar kunnen samenwerken. Zo ontstaat
een nieuwe verbinding, zicht op waar we
mee bezig zijn en uiteindelijk ook waar we
nog mee aan de slag zouden moeten.

mail: info@mijnstad2020.nl
Kvk: 14130954
RABO 12370712

En dan?
Als onze community groot genoeg is
organiseert Stichting Mijnstad2020 een
bijeenkomst waarin we onze
gemeenschappelijk visie voor onze stad
gaan schetsen. Hoe ziet onze ideale
leefomgeving er uit en wat moeten we doen
om dat te kunnen bereiken. We gaan er van
uit dat er dan voldoende samenwerking en
ambitie ontstaat.
Klinkt mooi allemaal maar gaat dat echt
werken?
Als we de dingen blijven doen zoals we dat
nu doen zal er inderdaad niets veranderen.
Wij willen het dogma doorbreken. De
overheid heeft het druk om het huishouden
op orde te krijgen. We zullen er daarom
zelf de schouders onder moeten zetten. De
middelen hebben, de noodzaak is er en het
is nog leuk ook om te doen. We dagen u uit
om die ommezwaai samen met ons te
maken.
Waar ligt Mijnstad 2020 eigenlijk?
Mijn stad is overal en van iedereen. Zie
Mijnstad als een ander woord voor je eigen
woonomgeving, je eigen dorp je eigen stad,
je eigen club, je eigen provincie of land. De
oorsprong ligt in Geleen en hier gaan we
het concept ook uitproberen.

