
Jitske Tiemersma <jitske.tiemersma@omziennaarelkaar.nl>  
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 07:42 
Aan: Omzien naar elkaar <info@omziennaarelkaar.nl> 
CC: Jitske Tiemersma <jitske.tiemersma@omziennaarelkaar.nl> 
Onderwerp: Persoonlijke uitnodiging startbijeenkomst IFL project Kleine kernen blijven gezond; 
Vliegwiel van gemeenschapskracht; 8 juli 
 

Geachte genodigde, 

Wij nodigen u graag uit voor de startbijeenkomst voor het project Kleine kernen blijven gezond, 
Vliegwiel van gemeenschapskracht. Doel is om kennis te maken, en samen te verkennen hoe 
leefbaarheid van kleine kernen en gemeenschapskracht anders en beter kan worden gestimuleerd. En 
wat de provincie daarvoor kan betekenen. Samen met gedeputeerden, statenleden, ambtenaren, 
bestuurders, koplopers uit initiatieven, experts en andere betrokkenen gaan we ideeën en kennis 
uitwisselen rond deze twee hoofdvragen. Tenslotte kijken we wie op welke manier kan en wil bijdragen 
aan het project.  

Wanneer:         8 juli van 19.15 tot 22.00 uur 

Waar:               De Vierstee 2.0, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk 

Aanmelden:     U kunt zich aanmelden via info@omziennaarelkaar.nl. In uw mail graag het 
volgende vermelden: startbijeenkomst Vliegwiel van Gemeenschapskracht 8 juli, uw naam en 
mailadres. Ook graag namen en mailadressen van collega’s vermelden die u wilt meenemen. 

Bijgevoegd treft u meer informatie over het project aan. Stichting Omzien naar Elkaar, netwerk van 
bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht en Zorgbelang Inclusief voeren het project in opdracht van 
de provincie Utrecht uit. De Natuur- en Milieufederatie Utrecht is samenwerkingspartner in dit project. 

Toelichting:  

De leefbaarheid van de kleine kernen wordt steeds meer door inwoners zelf opgepakt. Dat doen zij in 
de vorm van bewonerscollectieven die lokaal het initiatief en de regie nemen over leefbaarheid van de 
eigen kern, versnelling van de energietransitie, meer groen en meer biodiversiteit, beter welzijn, meer 
bewuste voedselproductie en -consumptie enz. Dat is belangrijk om het risico op te eenzijdige 
bevolking, gezondheidsverschillen 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 en gezonde en vitale kernen te realiseren. 

Dit roept vragen op als: Wat betekent dat voor de rol van de provincie als middenbestuur? Hoe kan de 
provincie zich verhouden ten opzichte van gemeenschapskracht van bewonersinitiatieven in kleine 
kernen? 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 
beleidsinstrumenten als 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. 
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Daarom start de provincie Utrecht een project gericht op versterken van leefbaarheid in kleine kernen. 
Kleine kernen blijven gezond; Vliegwiel van gemeenschapskracht. 

We zien u graag op 8 juli.  

 

Met vriendelijke groet,  

Carola Berkelaar (Provincie Utrecht), Wijnand Jonkers (Natuur en Milieufederatie Utrecht), Imke 
Bardoel (Zorgbelang Utrecht), Jitske Tiemersma (Omzien naar Elkaar) 

 

 


