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PLATTELANDSPARLEMENT
ZUID-HOLLAND

PROGRAMMA
10.00 Inloop met koffie 

10.30 Opening PlattelandsParlement door de heer Franssen | Commissaris

van de Koningin van Zuid-Holland 

Dagvoorzitter de heer Heijkoop | ervaring binnen Provinciale en Gede-

puteerde Staten,  waarnemend burgemeester Oostflakkee, voorzitter

bestuur LTO Noord

Welkomstwoord door de heer Meerburg | burgemeester van Alkemade

11.00 Themadiscussie

12.00 Lunch 

13.00 Vervolg themadiscussie

13.45 Korte pauze

14.00 Kernpunten uit de themadiscussies 

voorleggen aan het Parlement

15.00 Boodschappenmand: met welke opdrachten gaat een ieder naar huis en

werk 

15.15 Gelegenheid tot netwerken met een drankje 

en een hapje  

16.00 Sluiting

HET IS BIJNA ZOVER: UW PLATTELANDSPARLEMENT!
De ZHVKK wil met dit PlattelandsParlement uw voorstel-
len en ideeën op de agenda van de provincie, gemeenten
en andere organisaties plaatsen. We hebben nog een
belangrijke mededeling: de commissaris van de Konin-
gin, de heer Franssen, komt het parlement openen!
De Provincie Zuid-Holland toont hiermee haar interesse
voor de ideeën van de bewoners van de kleine kernen. 
We verwachten een grote opkomst. Laat uw stem niet
verloren gaan, maar zeg achteraf IK WAS ERBIJ!

Op het PlattelandsParlement worden in twee rondes de wen-

sen en mogelijkheden van bewoners, overheden en verschil-

lende organisaties geïnventariseerd.

- De dorpsbewoners kunnen van elkaar leren hoe ze elkaar

kunnen betrekken en activeren voor de leefbaarheid van

hun dorp. Wat maakt een dorpsorganisatie sterk en actief?

De samenwerking met andere organisaties en overheid is

allesbepalend. 

- Gemeenten worstelen met eigen beperkingen in regels,

middelen en capaciteit bij de samenwerking met de bewo-

ners. Hoe kom je tot een win-winsituatie?

- De Provincie heeft een grote invloed op het leven in de

kleine kernen. Worden bewoners van het platteland nog

wel erkend door de plannenmakers vanuit de Provincie?

De nieuwe rol die de Provincie zich heeft toegedicht laat

gaten vallen in de ondersteuning van de lokale overheden

en andere organisaties. 

THEMA'S PLATTELANDSPARLEMENT

DORPSPLANNEN | ONTGROENING EN VERGRIJZING

ECONOMIE | ACTIEF BURGERSCHAP

Aan het eind van de dag krijgen de parlementsleden de aanbevelin-

gen in de vorm van een boodschappenlijst mee naar huis, om deze

in de eigen organisatie in te brengen. Uw inbreng is bepalend voor

de uitkomst. Zoals het hoort bij een parlement zal er volop ge-

stemd worden over de verschillende uitkomsten. 

De resultaten zullen worden gevolgd en worden ingebracht in het

nationale PlattelandsParlement 2009. 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 2008
Bonaventuracollege

Schoolbaan 1| 2371 VJ Roelofarendsveen| 071 3316000

De dag biedt ook veel gezelligheid. U wordt ontvangen
door het koor FF Anders: uitbundig uitgedost zingen zij
de bekende Nederlandse liedjes, maar dan net effe an-
ders. De lunch zal geserveerd worden met twee soorten
soep en een buffet van allerlei soorten broodjes, waarin
de streekgebonden producten uiteraard naar voren ko-
men. Tijdens de lunch kunt u op de informatiemarkt ken-
nismaken met de samenwerkende organisaties, maar
ook informeel veel van elkaar leren en contacten leggen
voor de toekomst. Kortom, een dag waarop de deelne-
mers volop in de watten worden gelegd. 

Informatie en aanmelden www.nsi-zh.nl


