
 

 

Nieuwsbrief leefbaarheid maart 2019 
Deze nieuwsbrief hebben we eerder verzonden, maar we hebben begrepen dat hij vanwege een technisch foutje 
niet bij iedereen is aangekomen. Gelukkig is dat technische foutje inmiddels opgelost, dus we versturen de 
nieuwsbrief voor de zekerheid nog een keer. Het kan dus zijn dat u hem al eerder ontvangen heeft. In dat geval: 
excuses.  

U vindt in deze nieuwsbrief weer een serie interviews met inspirerende burgerinitiatieven en nuttige nieuwtjes 
voor iedereen. Veel leesplezier! 

  

 

Burgerinitatief BROOD-NODIG: ''Je moet klein beginnen'' 
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dit motto lijkt per uitstek van 
toepassing op het succes van Minder verpakkingen BROOD-NODIG. Zij 
stimuleren mensen om hun brood bij de bakker of de supermarkt te 
laten verpakken in een (zelf meegebrachte) katoenen broodzak. Ze 
begonnen met 5 broodzakken, nu lonkt het buitenland. Lees meer> 

    

 

  

Burgerinitatief: een Thuishuis voorkomt eenzaamheid 
Als je ouder wordt, vallen er steeds vaker mensen in de omgeving weg. 
Sommige mensen worden daar heel eenzaam van. Stichting Thuis in 
Welzijn organiseert activiteiten om eenzame ouderen naar buiten te 
krijgen en bedacht een bijzonder woonconcept: een Thuishuis. Lees 
meer> 

    

 

Burgerinitatief KNIJ: 'Niet demonstreren, maar inspireren' 
IJsselstein pas klimaatneutraal in 2050? Dat duurt veel te lang, vinden 
Rico Yntema en Ivon Vrolijk. Zij richtten samen met anderen het 
platform Klimaatneutraal IJsselstein op. Als werkgroep verzinnen zij 
duurzaamheidsacties waar heel IJsselstein voor warmloopt. Lees 
meer> 

    

 

Nieuwe ideeën voor oude stallen en schuren 
Een toenemend aantal boeren stopt met hun agrarische activiteiten. 
Wat gebeurt er vervolgens met de stallen en de schuren op het 
boerenerf? Tijdens de bijeenkomst Van VAB naar FABulous op 28 maart 
2019 kunt u inspiratie opdoen. Lees meer> 
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Workshops voor burgerinitiatieven 
De KNHM organiseert samen met de Gebiedscommissie Utrecht-West 
en de provincie Utrecht workshops die u helpen met het opstarten, 
uitvoeren en voortzetten van uw (buurt)initiatief. Lees meer> 

    

 

Burgerinitiatief: Enjoy Cleaning Up 
Alex van Eck ergert zich aan zwerfvuil. Hij heeft zijn hond getraind om 
afval op te ruimen. Samen ruimen ze tijdens hun wandelingen plastic 
flesjes, blikjes en pakjes drinken op. Als het aan Alex ligt, gaan veel 
mensen en honden hun voorbeeld volgen. Lees meer> 

    

 

Een goed idee voor uw buurtschap of dorp? 
De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat goede ideeën voor de 
leefbaarheid ook echt de kans krijgen om tot bloei te komen. Voor 
initiatieven in kleine kernen en buurtschappen is er subsidie 
beschikbaar. Lees meer> 

    
Kent u iemand die deze aankondiging ook zou moeten ontvangen? Stuur de aankondiging dan door en vraag 
hem/haar om zich aan te melden via Aanmelden nieuwsbrief leefbaarheid. 

Wilt u de nieuwsbrief of onze aankondigingen niet meer ontvangen? Klik dan op Afmelden nieuwsbrief. 
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