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Goedemorgen Doetinchem, voor 
een goede morgen. De komst van 
grootschalige duurzame ener-
giebronnen zal ons landschap 
gaan veranderen. Wij willen als 
gemeente Doetinchem de komst 
van duurzame energiebronnen 
stimuleren, maar dan wel op zo’n 
manier dat het goed is voor ons 
allemaal. 

Dat betekent dat we het samen 
moeten doen; gemeente, inwo-
ners en bedrijven. Wij nodigen u 
uit met ons op reis te gaan om 
te onderzoeken wat het beste bij 
ons past en vooral ook waar, hoe 
en wanneer. Wij zijn onderweg 
naar een goede morgen. Gaat u 
mee?

Verhalen brengen
• Beeldverslag Raad
• Miniportretten Goedemorgen 

Doetinchem deelnemers
• FAQ (reacties deelnemers) met 

beeldverslag

Verhalen brengen
• Gemeentepagina krant: verslag 

busreizen en laatste oproep 
inzage concept

• FAQ  (de experts aan het woord) 
met beeldverslag

Einde ter inzagelegging
• Verzamelen resultaten en 

rapportage
• Dankbetuiging vlog/interview 

door Frans Langeveld
• In gesprek met de burgemeester, 

column krant

Opvolging
• Gemeentepagina krant: 

dankbetuiging
• Start communicatie 

vervolgtraject

Alles wat we doen doen we in de ochtend. Goedemorgen voor een goede morgen.

Start
Campagne

Uitnodiging busreizen en ter 
inzagelegging van het plan. 
• Gemeentepagina krant
• Oproep Frans Langeveld: ga mee 

en geef je reactie
• Persbericht
• Flyeren op markt
• Sociale media kanalen
• Uitnodiging sturen naar kerk-

genootschappen, wijkcentra, 
sportverenigingen, openbare 
gelegenheden.

• Posters in de binnenstad

Sociale mediakanalen:

Instagram: iedere dag een story 

en een foto

Facebook: iedere dag een story 

en 3x per week een uitgebreid 

verhaal
Twitter: 3x per week een update 

en live twitteren tijdens events

Flyeren op markt

We staan in de ochtend op de markt om het 

gesprek aan te gaan. We nemen  de groe-

ne burgemeester mee voor extra attentie. 

Mensen kunnen zich direct aanmelden via een 

tablet en/of inschrijflijst.

Thema Sociale Media:
Uitnodiging

zaterdag 
10 november

Busreis Raad

Verhalen brengen
• Raadsleden volgen en informe-

ren over #GD en #wind
• Miniportretten 

Goedemorgen Doetinchem 
raadsleden

• FAQ (reacties deelnemers) met 
beeldverslag

• Live Twitter

Miniportretten:

Een mooie foto, een quote en 

de reactie/ervaring van de reis 

naar een goede morgen.

Start ter 
inzageleg-
ging

Thema Sociale Media:
Experts wind, zon en 
energie aan het woord

Thema Sociale Media:
Experts wind, zon en 
energie aan het woord

Thema Sociale Media:
Goedemorgen Doetinchem 
resultaten

Busreis 
basisscholen

Start ter inzagelegging 
• Goodiebag kinderen
• Vlogjes maken over de 

scholendag met reacties van 
kinderen

GoodiebagIn de goodiebag zit een bouwplaat 

van een windmolen en een flyer 

voor de ouders om zich alvast aan te 

melden om ook mee op excursie te 

gaan.

Busreis 
inwoners

Verhalen ophalen en verhalen 
brengen
• Gemeentepagina krant: herinne-

ring en oproep inzage concept
• Miniportretten Goedemorgen 

Doetinchem deelnemers
• FAQ (reacties deelnemers) met 

beeldverslag
• Live Twitter

Thema Sociale Media:
Wat vindt Doetinchem?

diverse haltesonderweg
Busreis 
inwoners

Verhalen ophalen en verhalen 
brengen
• Herhaling oproep Frans Lange-

veld: ga mee en geef je reactie
• De Gelderlander en plaatselijke 

omroep mee op reis
• Live Twitter
• Poster abri opstapplek

Thema Sociale Media:
Waarom doen we dit? Waar-
om moet dit?

op reis met een energieexpert die inzichtelijk kan maken waarom we dit doen

donderdag
20 december


