
Geachte [naam],

Het project 'Kansen in Kaart' is in uw wijk gestart, heeft u daar al van gehoord?
Dit gaat over uw talenten en mogelijkheden. We zijn nieuwsgierig hoe u uw kansen op het moment ziet.
Uw mening over uw eigen mogelijkheden en woonomgeving telt.

Meedoen
Wat zou het mooi zijn als in Groningen alle inwoners die mee willen doen ook mee kunnen doen. Het is 
jammer als talenten niet worden benut. Daarom willen we juist van u horen wat u nodig heeft om uw 
talenten te benutten. 
Het gaat hierbij niet om ons, maar om u.

Voorzieningen en activiteiten
Wij kunnen u in een gesprek informeren over de voorzieningen waar u gebruik van kan maken. Denkt u
hierbij aan bijzondere bijstand, Stadjerspas, laptopregeling en kwijtschelding van belastingen. 
Bovendien kunnen we meer vertellen over activiteiten in de wijk waar u als bewoner aan mee kan doen 
als u dat zou willen.

Datum en tijdstip
Op [datum] om [tijd] komt [naam] graag bij u langs.
Uw deelname is vrijwillig. Wij voeren dit gesprek het liefste bij u thuis, maar wilt u het gesprek liever 
ergens anders voeren, zoals bij familie, gemeente kantoor of in een wijkcentrum? Neem dan contact 
met ons op. Kunt u niet op dit tijdstip? Of heeft u geen behoefte aan een gesprek? Dan verwachten wij 
dat u vooraf contact met ons opneemt. Als u het prettig vindt kunt u tijdens het gesprek een vriend, 
familielid of een begeleider aanwezig laten zijn.

Tel: 050 – 367 50 00
E-mail:kansen.in.kaart@groningen.nl

Vragenlijst
Bij deze brief zit een vragenlijst.
Wij vragen u de antwoorden op de lijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit basisvragen, dit zijn 
algemene vragen over uw huidige situatie. 
NB. Wilt u ervoor zorgen dat de vragenlijst ingevuld is en klaar ligt als wij bij u op bezoek komen?

Medewerking
Wij zien er naar uit om met u in gesprek te gaan. Want u bent zelf aan zet.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, de concerndirecteur Groningen,
namens deze,

[handtekening]

D. Ottens
Projectmedewerker
Kansen in Kaart


