Streekplatform Kromme Rijn & Heuvelrug, LEADER Utrecht-Oost en het
project ‘Versterking leefbaarheid kleine kernen’ nodigen u uit voor:

SAMENWERKEN AAN
LEEFBAARHEID IN UTRECHT-OOST
Bent u betrokken bij een bewonersorganisatie of een initiatief op het
gebied van leefbaarheid of zorg voor elkaar? Of wilt u zelf een initiatief
starten? Kom dan op maandagavond 9 oktober as. naar de
bijeenkomst ‘Leefbaarheid in Utrecht-Oost’ in Maarn. Deze avond is
bedoeld voor deelnemers, initiatiefnemers, ambtenaren, bestuurders
en belangstellende bewoners.

Samenwerken aan leefbaarheid in Utrecht-Oost
Op 29 juni jl. organiseerde de provincie Utrecht een startbijeenkomst over ‘Samen
werken aan Leefbaarheid’. Hier werd duidelijk dat het thema leeft, maar ook dat er
nog een weg te gaan is naar meer eigen initiatief en het realiseren van ruimte en
middelen voor dit thema.
Om dit met elkaar verder te verkennen organiseren wij op 9 oktober een
vervolgbijeenkomst. U krijgt inspiratie en informatie van (ervarings-)deskundigen, u
kunt uw eigen specifieke vragen en wensen bespreken en er is gelegenheid om te
netwerken. En aan het einde van de bijeenkomst bespreken we welke behoefte er is
aan vervolg(bijeenkomsten).
We hopen u in Maarn te ontmoeten.
De organiserende partners sturen deze uitnodiging ieder naar hun eigen achterban. Het kan dus
zijn dat u deze uitnodiging dubbel ontvangt, of dat u zich al heeft aan- of afgemeld naar
aanleiding van de aankondiging. Excuus daarvoor.

Datum
Maandag 9 oktober 2017

Locatie
De Twee Marken,
Trompplein 5, Maarn.

Programma
19.00-19.15 uur
Inloop
19.15-20.00 uur
ontwikkeling van bewonersinitiatieven en (financiële)
ondersteuningsmogelijkheden
Provincie Utrecht/O-gen, KNHM,
Leader en Omzien naar Elkaar
20.00-21.30 uur
voorbeelden, verkenning en
verdieping rond actuele thema’s,
zoals:

Van idee naar actie: hoe start ik
een initiatief?

Lokaal samenspel: hoe werken
bewonersinitiatief, gemeente
en andere professionals goed
samen?

Werken met vrijwilligers: hoe
zorg ik voor duurzaamheid?

Verdienmodellen: hoe zorg ik
voor structurele financiering?

Wet- en regelgeving: waar heb
ik mee te maken?
21.30-22.00 uur
netwerkborrel
Met 1-op-1 advies over (financiële)
ondersteuningsmogelijkheden

Meer informatie
Aanmelden via:
secretariaat@o-gen.nl
Meer informatie? Neem dan contact
op met
Pauline van der Gun,
tel. 06 21124572.

