
    

 
 
 
Uitnodiging voor statenleden 
Informatiebijeenkomst IFLproject Kleine kernen blijven gezond, Vliegwiel van gemeenschapskracht.   

18 september 2019, 12.00 – 13.00 uur   

 
We nodigen geïnteresseerde statenleden van de provincie Utrecht van harte uit om deel te nemen aan een inhoudelijke informatiebijeenkomst  
 
 
Doel informatiebijeenkomst  
 
De bijeenkomst heeft een informeel en inhoudelijk karakter. We informeren statenleden graag over de eerste opbrengsten van het project. Daarna nodigen we 
statenleden uit om hierop te reageren en hun input te geven voor het vervolg van het project. Een van de gespreksonderwerpen is bijvoorbeeld het kiezen van 
thema’s en pilots die voor gemeenschapskracht in de kleine kernen en voor de provincie het meest relevant zijn. Tenslotte staan we stil bij de rol die 
statenleden willen spelen in het project. 

 

Locatie, tijd, begeleiding en aanmelding 

De bijeenkomst vindt plaats tussen 12.00 en 13.00 uur in zaal 2 Voordorpzaal. De bijeenkomst wordt begeleid door Jitske Tiemersma en Henk Beltman. 
Carola Berkelaar zal als opdrachtgever vanuit het programma Innovatie Fysieke Leefomgeving aanwezig zijn. Wilt u zich aanmelden dan kan dat door een 
mail te sturen aan: jitske@omziennaarelkaar.nl met daarin uw naam en fractie onder vermelding van informatiebijeenkomst statenleden. Bij voorkeur voor 14 
september 2019.  



    

 

Toelichting project 

Voor de zomer is het project Kleine kernen blijven gezond, Vliegwiel van gemeenschapskracht van start gegaan. Een van de centrale vragen is hoe de 
provincie Utrecht op een andere wijze kan bijdragen aan de leefbaarheid van de kleine kernen. En hoe de provincie kan aansluiten bij de trend van een 
groeiend aantal bewonerscollectieven/lokale initiatieven als het gaat om versterking van de leefbaarheid van de eigen kern. 

Stichting Omzien naar Elkaar (provinciaal netwerk van bewonersinitiatieven) voert dit project uit in samenwerking met ZorgbelangInclusief en de Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht. Een van de onderwerpen is het verkennen van maatschappelijk aandeelhoudershap. Tot 1 juni 2020 hebben we ruimte en tijd om met 
behulp van pilots in twee of drie kleine kernen andere werkwijzen uit te proberen en daarvan te leren, expertmeetings te organiseren en werkbezoeken af te 
leggen. Dit gaan we doen in co-creatie met provinciale ambtenaren, statenleden, lokale initiatiefnemers, gebiedscommissies, gemeenten en 
(ervarings)experts.  

Naast gesprekken met statenleden en diverse andere stakeholders heeft er een bijeenkomst met meerdere provincies plaatsgevonden op 26 juni. De 
startbijeenkomst van het project vond plaats op 8 juli. Een goed bezochte en energieke bijeenkomst met onder andere gedeputeerde Rob van Muilekom. 

We zien uit naar uw komst op 18 september.  

 

Henk Beltman, Zorgbelang 

Jitske Tiemersma, Omzien naar Elkaar 

Carola Berkelaar, Provincie Utrecht 

 

 


