Puzzelen met stad en land

Hoe realiseer jij (met LEADER) de relatie met de stad?
Steeds meer burgers, beleidsmakers en ondernemers in de stad en op het
platteland zien de voordelen om meer met elkaar samen te werken. Deze
voordelen bestaan bijvoorbeeld uit nieuwe afzetmarkten, meer ruimte om
te ondernemen, mogelijkheden voor zorg, ruimte voor recreatie of een betere relatie tussen boer en burger.
Maar hoe verbind je de stad en het platteland eigenlijk? En wat bedoelen
we precies als we het hebben over ‘het verbeteren van stad-land relaties’?
Wat zijn goede voorbeelden van die stad-land relaties in binnen en buitenland? En waar liggen de kansen in jouw regio? We gaan in op deze vragen
en bieden je concrete voorbeelden en inspiratie en denken graag met je
mee hoe je meer verbinding kan realiseren in je eigen praktijk.
Na een korte introductie over stad-land relaties in binnen en buitenland
is er een lunch waar je onder het eten van een lekker broodje ervaringen
kunt uitwisselen met deelnemers uit andere regio’s. Vervolgens zijn er de
volgende twee rondes:

Ronde 1: Verkenning van stad-land verbindingen

Binnen LEADER lijken stad en land vaak nog gescheiden werelden. Het
proces om ze nader tot elkaar te brengen is niet zo eenvoudig. Maar juist
door het verbinden van stad en land kunnen kansen rond voedsel, energie,
water en afval tot waarde worden gemaakt. In deze ronde bekijken we wat
de stad wil van het platteland en omgekeerd.

Ronde 2: Vertaling naar de eigen praktijk

We weten nu meer over de meerwaarde van een verbindende aanpak
maar hoe breng je dat nu zelf in de praktijk? Hoe kunnen we dit organiseren en wie is daar voor nodig? Na afloop van deze ronde hebben de deelnemers een aantal concrete ideeën om mee aan de slag te gaan.
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Wanneer? Vrijdag 29 mei 2015 van 10.00 tot 14.30 uur
Waar? ETC, Kastanjelaan 5 in Leusden
Voor jou?
• Heb jij als ondernemer, ambtenaar of gebiedsregisseur in je regio ook de ambitie of opdracht om stad en land meer met elkaar te verbinden? Maar weet je
niet precies hoe dat moet?
• Heb jij met je Plaatselijk Groep stad-land relaties als één van je doelen opgenomen in je lokale ontwikkelingsstrategie, maar weet je niet precies hoe je hier
handen en voeten aan moet geven?
Dan is deze bijeenkomst wat voor jou!

Aanmelden: Een uitgebreid programma volgt later maar meld je nu alvast aan!
Deelname is kosteloos. Meer informatie: info@ruaf.org

