
 
 

 
 
 

UITNODIGING 
 
 

26 september 2018 – MOOISTICHTDAG 
 
 



 
 
 
 

MooiSticht organiseert op woensdag 26 september 2018 haar tweede 
MOOISTICHTDAG. Na een succesvolle bijeenkomst vorig jaar in Spakenburg, 
staat tijdens deze relatiedag  de Lopikerwaard en in het bijzonder de gemeente 
Lopik centraal. Ook zullen we een uitstap naar Oudewater maken. 
 
De gemeente Lopik heeft de afgelopen jaren, in het kader van de komende 
Omgevingswet, al breed geëxperimenteerd met nieuwe vormen van ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van het door de 
provincie Utrecht geïnitieerde Ervenconsulentschap. 



De opgedane ervaring zal aan de hand van enkele projecten aan de orde 
komen.  
Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat kunnen we er met zijn allen van 
leren? 
Daarnaast is de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, Paul 
Roncken bereid gevonden om te spreken over energielandschappen in het 
veenweidegebied. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van de aangesloten 
gemeenten (wethouders, raadsleden, ambtenaren), leden Provinciale Staten en 
de leden van de commissies ruimtelijke kwaliteit van MooiSticht. 
 
Vanaf 12.15 uur bent u van harte welkom in De Schouw, M.A.A. Schakelplein 
6, 3411 DJ  Lopik.  

 
Programma: 

 
12.15 – 13.00 uur: ontvangst met koffie/thee en een broodje 

 
13.00 uur: opening door Anthony Tom, directeur MooiSticht 

 
13.05 uur: Gerrit Spelt, wethouder gemeente Lopik:  “LopikMEERwaard, voort 

wat hoort wat”, ruimtelijke kwaliteitsverbetering als sleutel tot ruimere 
gebruiks- en bouwmogelijkheden. 

 
13.25 uur: Paul Roncken, adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht: 

“Energielandschappen in het veenweidegebied. Kan dat?” 
 

13.50 uur: Discussie en vragen 
 

14.00 uur: Pauze 
 

14.15 uur: Jolanda van Looij, ervenconsulent MooiSticht: “Het 
ervenconsulentschap in de praktijk” 

 
14.35 uur:  Busexcursie, vertrek naar boerderij fam. Snoek te Benschop; 

ontvangst op locatie 
 



15.30 uur: Rondwandeling Oude Touwfabriek Oudewater. Bijzonder industrieel 
erfgoed getransformeerd tot een bijzondere woonwijk. 

www.deoudetouwfabriek.nl  
 

16.45 uur: terugkeer Schouw met afsluitende borrel 
 
 
 
U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere middag door een mailtje te sturen 
met daarin uw naam en functie naar t.lokhorst@mooisticht.nl 
 
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 9 september aanstaande. 
 
Let op: Mede in verband met de busexcursie is er is een maximum van 100 
deelnemers. Vol is vol. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
ir. Anthony Tom 
directeur-bestuurder 
 

 
Postbus 115 
3980 CC  Bunnik 
030-6569000 
E-mail: a.tom@mooisticht.nl 
twitter: @MooiSticht 
www.mooisticht.nl 
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