
Wij nodigen u graag uit voor het Groen aan de Buurt veldsymposium op vrijdagochtend 27 
september voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, waterschappen, fondsen en 
Provincie Utrecht. 
  
Op deze ochtend nemen we u mee in de resultaten en inzichten van drie jaar Groen aan de 
Buurt; over participatie, onze succesvolle buurtaanpak, de voucherregeling en het leernetwerk 
van ambtenaren. U gaat naar huis met veel inspiratie, onze Groen aan de Buurt producten en 
12 dingen die je moet weten over bewonersparticipatie in het groen. 
   

Programma: 
 

9.30 uur | Inloop  
Met koffie en thee, fototentoonstelling Groen aan de Buurt 

 
10.00 uur | Welkom 

Door Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht 
 

10.15 uur | Resultaten Groen aan de Buurt 
Bewoners Linda Horst en Paul Soeterbroek, wethouder Hans Marchal en het Groen aan de 

Buurt team presenteren het van binnen en buiten 
 

11.30 uur | De 12 dingen die je moet weten over bewonersparticipatie in het groen 
 

 11.40 uur | In gesprek over participatie en kansen in de toekomst 
Een panelgesprek met Hanke Bruins-Slot (gedeputeerde Provincie Utrecht), Els Otterman 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden), Laurens de Graaf (wethouder Lopik en docent 
aan de Universiteit Tilburg gespecialiseerd in (burger)participatievraagstukken), Hans 

Marchal (wethouder Wijk bij Duurstede en deelnemer aan de Groen aan de Buurt), Paul 
Soeterbroek (bewoner Wijk en deelnemer aan de Groen aan de Buurt aanpak) en Marlyne 

Stolker (projectadviseur KF-Heinfonds / mede-initiatiefnemer van natuurregeling KIEM) 
  
   

 

   

Locatie: Krommerijnpark in Wijk bij Duurstede 
Parkeerlocatie Melkwegsetiendweg, ca. 5 minuten lopen (bij opgave ontvangt u een 
routekaartje) 
Wanneer: vrijdag 27 september 2019 
Tijd: 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch) 
Meedoen? Meld je hier aan 
Meer informatie en contact: Hélène Hine h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl / 030 2219 763 
  
  
Over Groen aan de Buurt 
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en 
onderhouden. Bewoners voelen zich namelijk betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich 
er graag voor inzetten. Via het programma Groen aan de Buurt begeleiden en ondersteunen 
we bewoners en gemeenten in de provincie Utrecht bij het omzetten van deze ideeën naar 
concrete activiteiten en projecten. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en 
zorgt voor kennisuitwisseling. Het programma creëert ook een leernetwerk, waarbinnen 
gemeenten, waterschappen en andere partijen van elkaar kunnen leren. 
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mailto:h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl


 


