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met Tweede Kamerleden. Dat doen we in de eerste plaats op twee
actuele thema’s: :

Voor actieve bewoners van
het platteland,
dorpsbelangenorganisaties,
dorpshuizen en
Tweede Kamerleden

> ZORG & WELZIJN
> MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

KLIK HIER
en lees meer

#PPNL15
Zaterdag 14 november 2015
Het Koelhuis in Zutphen
Coenensparkstraat 1, 7202 AN

Ontmoeting, uitwisseling en netwerken

HOOFDTHEMA’S
> ZORG & WELZIJN
Door het hele land zien we dat dorpen zelf initiatieven opzetten om de organisatie van zorg- en
welzijnsactiviteiten ter hand te nemen. Kleinschalig en dicht bij de mensen willen ze laagdrempelige voorzieningen creëren.Van burenhulpnetwerken tot zorgwoningen! Inmiddels zijn er ruim 100
zorgcoöperaties en andere dorpszorginitiatieven in Nederland. Hoe kunnen we deze groeiende
beweging versterken en uitbreiden?

> MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
In veel dorpen en op het platteland komen gebouwen leeg te staan. Scholen, kerken, boerderijen,
cafés, supermarkten... Wat kun je met dit vrijkomende vastgoed en hoe zorg je er voor dat karakteristieke gebouwen voor je dorp behouden blijven en/of verpaupering voorkomen wordt?

OOK:
Naast de hoofdthema’s is er veel informatie en zijn er inspirerende sprekers op o.a. het gebied van:

> BEHOUD VAN KLEINE SCHOLEN
> SNEL INTERNET
> BEREIKBAARHEID/VERVOER
> WMO-SCAN DORPSHUIZEN
> CROWDFUNDING
> VERANDERKUNDE

DATUM en TIJD

AANMELDEN

14 November
09.30 tot 15.30 uur

Vóór 10 november, via
www.plattelandsparlement.nl

METEEN AANMELDEN - KLIK HIER!

Kom ook naar het
PlattelandsParlement!
Laat je stem horen aan Tweede
Kamerleden, ontmoet medestanders
en laat je inspireren door tal van
andere ondernemende dorpen.

VERVOER
Bij voldoende animo wordt
centraal busvervoer geregeld
vanuit elke provincie

als de link niet werkt, ga naar plattelandsparlement.nl/aanmelden

www.plattelandsparlement.nl
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