Leefbaarheid Leeft!
Zaterdag 23 februari

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland nodigt je uit voor
het 7e PlattelandsParlement in Duiven!
De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 komen snel dichterbij, campagnes worden
opgestart en verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. Welke provinciale partij heeft (het grootste)
hart voor leefbaarheid en op wie gaan we stemmen?
Leefbaarheid leeft op het 7e PlattelandsParlement Gelderland. De ochtend staat in het teken van
kennis, uitwisseling, inspiratie en nieuwe mogelijkheden. We starten met een Gelderse
Dorpenmarkt. Daar zijn de bewoners aan zet! Initiatiefnemers uit de kleine kernen tonen
inspirerende leefbaarheidsprojecten en vertellen over hun ervaringen. De markt geeft een mooi
overzicht van wat bewoners, van onderop, samen tot stand kunnen brengen!
Na de lunch volgt het debat waarin bewoners uit kleine kernen en Provinciale Statenleden met
elkaar in gesprek gaan over kernthema’s rond leefbaarheid. Prikkelende vragen en uitdagende
stellingen vormen de arena voor een levendige uitwisseling van standpunten. Iedereen praat mee!
Voor programma, aanmelding en praktische details zie volgende pagina.

Wij stellen je komst en inbreng zeer op prijs en zien je graag op zaterdag
23 februari in het Candea College in Duiven.

Programma PPG 2019 zaterdag 23 februari van 10:00 tot 14:00 uur
10:00 Gelderse Dorpenmarkt
Maak kennis met en leer meer over leefbaarheidsinitiatieven rondom:
> Ontmoeting & zorgen voor elkaar
> Duurzaamheid & natuur en landschap
> Wonen & voorzieningen
> Kennisplein
11:30 Lunch
Tijdens de lunch is er een optreden van de bekende fingerstyle-gitarist en virtuoos Mart Hillen. In
2016 uitgeroepen tot ambassadeur van de gitaar!
12:00 Debat
> Opening door dagvoorzitter Bob Roelofs
> Inleiding en gesprekken met de nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland, John
Berends, gedeputeerde Bea Schouten (o.a. verantwoordelijk voor leefbaarheid) en Leidy van der
Aalst (voorzitter Vereniging DKK Gelderland)
> Debat aan de hand van stellingen waarbij Statenleden en bewoners met elkaar in gesprek gaan
13:45 Afsluiting (gelegenheid tot napraten met een hapje/drankje)
Adres
Eltensestraat 8, 6922 JB Duiven Zie: routebeschrijving Candea College Duiven
(Let op: niet de locatie aan de Saturnus 1)
Bereikbaarheid
Het Candea College is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op ongeveer 10 minuten
loopafstand van station Duiven. Gratis parkeren is mogelijk voor en achter de nabijgelegen sporthal
Triominos. Bij het Candea College zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
Mindervaliden kunnen bij aanmelding opgeven dat zij gebruik willen maken van een gereserveerde
plek bij de school.

Opgeven voor het 7e PlattelandsParlement Gelderland: Aanmeldformulier
Het PlattelandsParlement Gelderland 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de Leefbaarheidsalliantie en
de Provincie Gelderland.
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