Geachte genodigde,
De leefbaarheid van de kleine kernen wordt steeds meer door inwoners zelf opgepakt. Dat doen zij in
de vorm van bewonerscollectieven die het initiatief en de regie nemen over bijvoorbeeld
hernieuwbare energie, welzijnsvoorzieningen, biodiversiteit in de bebouwde kern en lokale
voedselproductie. Dat is belangrijk om het risico op te eenzijdige bevolking, gezondheids-verschillen
en daling van de leefbaarheid tegen te gaan.
Alle betrokken partijen zoals de inwoners zelf, gemeenten, provinciale organisatie, bedrijven en
maatschappelijke organisaties ontwikkelen daardoor andere werkwijzen die goed zijn voor deze
gemeenschapskracht. Als provincie constateren wij dat de rollen veranderen: bewonerscollectieven,
lokale en regionale overheid, overige maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten meer of
anders samenwerken.
Als provincie onderkennen we deze groeiende lokale gemeenschapskracht als belangrijke bron van
vernieuwing die we nodig hebben om diverse maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie,
biodiversiteit, evenwichtige voedselproductie, gezonden en vitale kernen te realiseren.
Wat betekent dat voor de rol van de provincie als middenbestuur? Hoe kan de provincie zich
verhouden ten opzichte van gemeenschapskracht van bewonersinitiatieven? Wat betekent dit voor
beleid, houding en gedrag? Hoe kun je als provincie gemeenschapskracht stimuleren?
Ook willen we als provincie Utrecht maatschappelijk aandeelhouderschap verkennen, aanvullend op
prijsvragen, subsidies en aanbestedingen. Met maatschappelijk aandeelhouderschap bedoelen we
het vormen van coalities tussen bewonerscollectieven, provincie en andere partijen op basis van
gelijkwaardigheid en met een lange termijn focus.
Daarom start de provincie Utrecht een project gericht op leefbaarheid in kleine kernen en
gemeenschapskracht. Kleine Kernen blijven gezond; Vliegwiel van gemeenschapskracht.
Onderdeel van dit project is een verkenning met andere provincies en koplopers van
bewonersinitiatieven uit enkele kernen. Doel is om kennis en ervaring uit te wisselen tussen
provincies en van elkaar te leren rond bovenstaande thema’s. Doet u mee?
Op 26 juni van 10 tot 12 u, in zaal 27 van Provinciehuis Utrecht
U kunt zich aanmelden via deze link – Aanmeldformulier
Nadere info over het programma volgt.
Bijgevoegd wat meer informatie over het project. Stichting Omzien naar Elkaar (netwerk van
bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht) en Zorgbelang Inclusief voeren het project uit in
opdracht van de provincie Utrecht.
Met vriendelijke groet,
Carola Berkelaar
Senior Beleidsmedewerker
Domein Leefomgeving
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 2947
www.provincie-utrecht.nl

Kleine kernen blijven gezond:
Vliegwiel van gemeenschapskracht
Jitske Tiemersma, Omzien naar Elkaar
Imke Bardoel, Zorgbelang Inclusief
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Visie
Uitdaging provincie Utrecht is sociale samenhang
• Kleine kernen in de provincie staan onder druk met als risico te eenzijdige
bevolking kernen, gezondheidsverschillen, daling leefbaarheid.
• Rollen veranderen: bewoners/participanten, lokale en regionale overheid,
maatschappelijke organisaties en marktpartijen
• Gelijk speelveld met passende spelregels: partners en co-creatie
• Maatschappelijke impact vergroten
• Kwetsbare groepen bereiken
• Duurzaamheid
met je!
doet wat
Adres
Krullelaan 28123
Straatnaam
3701 AA
1234
TD Zeist
Utrecht

Contact
Tel. +31 (0) 30
6 - -514
12345678
34 424
Tel. +31 (0) 30
Fax
6 - -214
12345679
39 830

Website
www.omziennaarelkaar.nl
info@omziennaarelkaar.nl

Visie: gemeenschapskracht is nodig
voor realiseren UN goals
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Doelen zijn fysiek en sociaal
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Doel project
Versterken van gemeenschapskracht in kernen en het ontwikkelen van effectief
beleid, houding/gedrag en instrumenten gericht op een meer gelijkwaardige
en langere termijn betrokkenheid van de provincie bij lokale
gemeenschapskracht, waaronder maatschappelijk aandeelhouderschap. Alle
activiteiten en interventies moeten daaraan bijdragen.
Uitgangspunten:
• Uitgaan van gemeenschapskracht, dus aansluiten bij lokale energie
• Leren en delen
• Verbinden over thema’s heen
• Lokaal inspireren, regionaal reproduceren (maar elk initiatief vindt het eigen
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Wat, 2019-2020
1. Experimenten vliegwiel gemeenschapskracht, gericht op leren en delen over
sectoren heen, vertalen naar beleid. Scope: kleine kernen. Thema’s:
• Lokale voedselvoorziening, transitie landbouw
• Bereikbaarheid
• Wonen
• Gezond leven, vitaliteit
• Energietransitie
• Omgevingsvisie
2. Nieuwe vormen van samenwerking overheid & bewoners , bijvoorbeeld:
• Ontwikkelen Maatschappelijk aandeelhouderschap
• Pilot Right to Challenge
• Dorpsdialogen (als andere manier om in gesprek te gaan => dorpsafspraken, dorpscoöperatie enz.)wat met je!
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• Afbouwen afhankelijkheid overheid
• Co-creatie
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Wat
Daarbij richten we ons vooral op:
1. Experimenten van gemeenschapskracht in kleine kernen: pioniers
(innovators) en snelle volgers (early adopters). Vanuit lokale
gemeenschap initiatief en eigenaarschap nemen is nog niet gebruikelijk
2. Nieuwe vormen samenwerking: pioniers, snelle volgers, maar ook
grotere groepen actoren die gemeenschapskracht ontdekken

met je!
doet wat
Adres
Krullelaan 28123
Straatnaam
3701 AA
1234
TD Zeist
Utrecht

Contact
Tel. +31 (0) 30
6 - -514
12345678
34 424
Tel. +31 (0) 30
Fax
6 - -214
12345679
39 830

Website
www.omziennaarelkaar.nl
info@omziennaarelkaar.nl

