Netwerk Platteland
Het Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor iedereen die
zich inzet voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties
met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid van
elkaar te leren. Daarnaast signaleren we nieuwe en kansrijke initiatieven
voor landbouw en dorpsontwikkeling, voor natuur en sociale samenhang,
voor leefbaarheid en zeggenschap. En we stimuleren gebiedscommissies in
hun werk voor het landelijk gebied.

DATUM donderdag 26 maart 2009 van 10.00 tot 16.30 uur
LOCATIE Plattelandshuis Oost-Groningen, Winschoten

Streek- of plattelandshuizen:
hét concept voor de toekomst?

Forum
Op de site van Netwerk Platteland wordt een speciaal interactief forum
ingericht voor deze bijeenkomst. Deelnemers kunnen hier vooraf vragen
stellen of discussiepunten voor de bijeenkomst aandragen. Ook na de
bijeenkomst kunnen de deelnemers via dit besloten forum hun kennis en
ervaringen met elkaar delen.

Aanmelden
Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen. De deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon. U kunt zich aanmelden via onze
website (www.netwerkplatteland.nl) of emailen naar info@netwerkplatteland.
nl. Daarna ontvangt u spoedig verdereinformatie over de bijeenkomst.
Door aanmelding verplicht u zicht tot betaling van de deelnemersbijdrage.
Eenmaal gedane inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij
annulering binnen twee weken voor aanvang worden de volledige kosten in
rekening gebracht. Bij verhindering is uiteraard een vervanger welkom.

Netwerk Platteland, bindt doet prikkelt en verrijkt

UITNODIGING
Landelijke uitwisselingsbijeenkomst
voor Streek-en Plattelandshuizen

w www.netwerkplatteland.nl e info@netwerkplatteland.nl t 033 4326 090

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Het Netwerk Platteland wordt gefaciliteerd door ETC, CLM en
Communicatiebureau de Lynx, in opdracht van het Ministerie
van LNV, de 12 provincies en de EC. Waar mogelijk wordt
samengewerkt met organisaties uit de wereld van het platteland.

NETWERK
PLATTELAND

Inleiding

Voor wie

In meerdere regio’s in Nederland zijn plattelandshuizen, streekhuizen

Herkent u deze vragen? En bent u actief binnen een plattelandshuis of streekhuis in Nederland of Belgie? Bent u op zoek naar uitwisseling met collega’s? Dan
is deze uitwisselingsbijeenkomst misschien iets voor u! Ook medewerkers van
programmabureaus, of van provincies waar niet met streekhuizen of plattelandshuizen wordt gewerkt, zijn van harte welkom om zich tijdens deze bijeenkomst te
laten inspireren!

of programmabureaus opgezet. Al deze bureaus hebben te maken met
dezelfde vragen, bijvoorbeeld: Hoe werk je samen met alle organisaties
en bewoners in een gebied? En hoe houd je betrokkenheid? En wie zijn nu
eigenlijk de voornaamste klanten? Hoe is het streekhuis georganiseerd?
Vanuit de provincie? Gekoppeld aan LEADER of aan reconstructiegebieden,
of nog anders? Hoe zorg je dat er voldoende initiatieven van de grond

Programma

komen? En hoe ziet de toekomst van de plattelands- en streekhuizen eruit
na 2013?

10.00 Ontvangst bij het Plattelandshuis
10.15 Opening en welkom door Plattelandshuis Oost-Groningen (Rob Heilijgers)

Het Netwerk Platteland en het Plattelandshuis Oost-Groningen organiseren

10.30 Kennismaking en verwachtingen (Rob Janmaat en Petra van de Kop)

een bijeenkomst waarin ruimte is om van gedachten te wisselen rond

11.00 Vertrek naar projectlocatie <NOG INVULLEN.

bovengenoemde thema’s en een antwoord te kunnen vinden op vragen die
hen allen bezighoudt. Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst.

11.15 Op locatie: welkom, rondleiding en toelichting door Ab Meijerman (vz LAG)
12.30 Presentatie opzet Plattelandshuis Oost-Groningen (Rob Heilijgers)
13.00 Lunch

Streekhuizen en plattelandshuizen: je ziet ze steeds meer. In een
streekhuis of plattelandshuis werken allerlei organisaties die zich
bezighouden met plattelandsontwikkeling. Mensen van overheden,
agrarische ondernemersorganisaties, het waterschap, milieufederatie of
kennisinstellingen. Ze werken daar samen om doelen op gebiedsniveau
te bereiken: een stevige economie, een gezonde natuur, mooi
landschap en vitale dorpen. En voor de buitenwereld is het streekhuis

14.00 Inventarisatie van vraagstukken voor discussie carrousel (bijvoorbeeld over
organisatieopzet, samenwerking tussen organsiaties binnen het platte-		
landshuis, samenwerking met bestuurders, maatschappelijk middenveld 		
en bewoners in het gebied, en communicatie over het plattelandshuis
14.15 Discussie carrousel: discussie en uitwisseling in vier groepen (o.l.v. Petra vd
Kop, Rob Janmaat, Rob Heilijgers en Olja van den Berk)

of plattelandshuis een loket voor iedereen met vragen en ideeën op het

15.00 Plenaire presentatie uitkomsten discussie, samenvatting en afronding

terrein van de ontwikkeling van het landelijk gebied.

16.00 Afsluiting met een hapje en een drankje

