
UITNODIGING  
 
 G1000 introductie-avond op 18 mei in het Kulturhus 
 
Borne Duurzaam heeft in februari jongstleden aangekondigd dit najaar een Burgertop te 
organiseren, als nieuwe impuls voor Mijn Borne 2030. Een open, democratische actie van onder op, 
voor en door de Bornse burgers. Geen agenda’s vooraf, geen voorgeselecteerde punten. Gewoon alle 
Bornenaren de kans geven in te brengen wat ze belangrijk vinden en horen wat anderen belangrijk 
vinden voor de toekomst van Borne.  
 
G1000 Borne zoekt hulp bij het organiseren van de burgertop 
 
Wij hebben gemerkt dat dit initiatief veel positieve reacties heeft losgemaakt! Dat heeft onze 
ambities doen toenemen: wat zou het mooi zijn wanneer dit najaar 1.000 Bornenaren zich 
verzamelen in sporthal Het Wooldrik om zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden voor Borne, 
Zenderen, Hertme en Azelo. En dat een aantal van hen zich daar vervolgens ook hard voor willen 
maken. Dat moet kunnen, elders in het land is dat ook gelukt. Kijk maar eens op www.G1000.nu, 
bijvoorbeeld naar de ervaringen in Amersfoort (waar bijgaande foto is genomen).  
 
Wij gáán daar in ieder geval voor. Als eerste in Overijssel. Op weg daar naar toe houden wij op 18 
mei a.s. een G1000 introductie-avond in het Kulturhus (start 19:30 uur, einde 22.00 uur) voor 
iedereen die met ons deze ambitie wil delen en realiseren. Na een korte toelichting waarom Borne 
Duurzaam dit initiatief heeft genomen vertelt Harm van Dijk (G1000.nl) wat een G1000-bijeenkomst 
inhoudt. Als voorbeelden worden resultaten van dergelijke bijeenkomsten elders in het land 
toegelicht. Tenslotte is er aandacht voor de organisatie van dit evenement in Borne. 
 
G1000 is een beproefde methodiek om heel grote groepen deelnemers op een gestructureerde 
manier gedurende een dag met elkaar in gesprek te brengen. Ieder begint zijn eigen gedachten in te 
brengen, aan het eind van de dag zijn tien ideeën uitgewerkt in concrete, uitvoerbare plannen.  
 
Wilt u meer weten? Kom dan langs op onze G1000 Borne meeting! Heeft u nu al een vraag, mail deze 
dan naar: info@G1000Borne.nl of bel met Ton Remmers van Borne Duurzaam, 06-24327825 of Arjan 
Bijker,  06-23333630.  
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur Borne Duurzaam! 
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