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. UITNODIGING .
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Op zaterdag 17 juni vindt het
PlattelandsParlement plaats in de
gemeente Bronckhorst. Met vele
workshops, lezingen, presentaties,
muziek en film een dag om naar uit
te kijken. Een festival voor actieve
inwoners van dorpen en kleine kernen,
ondernemers, bestuurders, politici en
Kamerleden.
17 juni is een dag om elkaar te ontmoeten
en weer opgeladen naar huis te gaan. Met
ideeën van anderen, nieuwe contacten en
het besef dat we samen sterk staan en
gezamenlijk veel kunnen bereiken als het
gaat om een fijne en goede leefomgeving.
Daar hebben we elkaar voor nodig als
inwoners van dorpen en kleine kernen,
maar ook als burger en overheid. Met
een optrommelactie halen we tijdens het
PlattelandsParlement onderwerpen op
voor de gespreksagenda die de komende
twee jaar leidend zal zijn in het overleg
met Tweede Kamerleden, fractieleden en
onze gesprekspartners van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.

Wat staat er op het programma?
Eric van Oosterhout, burgemeester
van Emmen, is dagvoorzitter. Op het
programma staat o.a. een film over
‘Optrommelen’: een methodiek die
dorpsfemme Femke Heythekker inzet
in o.a. Drentse dorpen en die anderen
wellicht weer kunnen gebruiken om
in eigen dorp of kern aan de slag te
gaan. Lector Duurzaam Coöperatief
Ondernemen (Hanzehogeschool
Groningen) Willem Foorthuis prikkelt
ons met stellingen over een oude
organisatievorm met potentie: de
coöperatie en de mogelijkheden voor
bewonersinitiatieven; Jitske Tiemersma
(‘Omzien’ en platform Nederland Zorgt
Voor Elkaar) spreekt over het belang
en eigenheid van zorginitiatieven. Er
is een breed aanbod van workshops
over de thema’s coöperatie en
nieuw ondernemen, wonen en zorg,
vluchtelingen als kans voor het dorp,
dorpshuizen en dorpsorganisaties en
vervoer. Verken de nieuwe Omgevingswet
(wat houdt deze in, welke kansen

biedt de wet?) via workshops en een
lezing: Otwin van Dijk (ex-Kamerlid;
nu burgemeester Oude IJsselstreek)
geeft zijn kijk op het proces rond de
Wmo en de Omgevingswet. Dorpen
die zich inschreven voor de Dorpsvernieuwingsprijs presenteren hun projecten.
Bestuurders en raadsleden van de 15
grote plattelandsgemeenten, verenigd
in de P10, sluiten deze dag aan bij ons
programma. Ook dit staat open voor
bezoekers van het PlattelandsParlement.
Klik voor het volledige dagprogramma op
de knop ‘programma bekijken’.

Het volledige dagprogramma
vindt u op LVKK.nl

PROGRAMMA BEKIJKEN

Ontmoeten we u ook?
Graag ontmoeten we ook u tijdens het PlattelandsParlement 2017. De locatie is
gemeentehuis Bronckhorst, landelijk gelegen in het Gelderse Hengelo. Woont u ver weg
en komt u met meerdere inwoners? De LVKK biedt de mogelijkheid van busvervoer via
de provinciale vereniging. Komt u met het openbaar vervoer, dan zorgen wij voor een
transfer van station Zutphen naar de festivallocatie (belangstelling voor beide opties svp
aangeven in het aanmeldingsformulier).
Deelname aan het PlattelandsParlement is gratis. Aanmelden kan tot 14 juni via
onderstaande aanmeldknop. Dit kan ook via onze site lvkk.nl. Na aanmelding ontvangt
u van ons een bevestigingsmail met de locatiegegevens.

AANMELDEN

