
 

 

Het allereerste PlattelandsCafé in de AV! 
Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden organiseert het 

allereerste PlattelandsCafé.   Een uniek idee voor dit gebied! Veel mensen 

en organisaties uit ons gebied hebben goede ideeën, niet alleen voor 

zichzelf, maar ook voor de omgeving waarin zij leven! Met het 

PlattelandsCafé wil het Gebiedsplatform de dialoog tussen personen en 

organisaties in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op een ontspannen 

manier stimuleren en plannen verder helpen . Het wordt een informele 

bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het leven, wonen 

en werken op in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en bij wil dragen 

aan het behoud van dit prachtige gebied  door een gezonde ontwikkeling. 

Tevens introduceren we in het PlattelandsCafé  ons nieuwste project : 

"Ons Mijn" 

Uitnodiging PlattelandsCafé  

Voor wie 
Het Gebiedsplatform nodigt 

iedereen die  geïnteresseerd is in 

leven, wonen en werken op in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

en in de ontwikkeling van dit 

prachtige gebied. Naast de bij het 

Gebiedsplatform aangesloten 

organisaties, zijn ook overheden, 

politieke partijen, het bedrijfsleven, 

en andere belangstellenden uit de 

regio van harte welkom om mee te 

denken en doen. 

Niet alleen denken, maar 

juist ook samen DOEN!  
Dat is wat het Gebiedsplatform 

belangrijk vindt: Via de bottom-up 

aanpak projecten en activiteiten 

initiëren en daadwerkelijk 

gezamenlijk realiseren! 

Doe mee! Samen sta je sterk. 

Deel deze informatie binnen uw 

organisatie en (sociale) netwerk! 

Kom, proef en doe mee! Laat je inspireren! Het zijn uw 

ideeën die er toe doen! 

Datum  : Dinsdag 15 mei 2012 

Tijd  : inloop vanaf 19.30 uur 

Locatie : Schaapskooi Ottoland, A89 te Ottoland 

Ons Mijn 
De bekostiging van natuur en landschap vanuit de overheid staat onder 

grote druk. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de kernkwaliteiten 

van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behouden blijven?  Omdat we 

Samen Sterk zijn  heeft het Gebiedsplatform het project “Ons Mijn” 

geïnitieerd. Dit project is bedoeld om het gebiedsproces te organiseren 

waarbij de mensen of instellingen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

concreet betrokken worden/blijven bij het behoud of beheer van de 

karakteristieke elementen met betrekking tot natuur en landschap, 

cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer.  

Tijdens het PlattelandsCafé informeren we u over het hoe en wat  en 

geven we de aftrap van  het gezamenlijke gebiedsproject  “Ons Mijn”.  

Uw suggesties en ideeën zijn daarbij van grote waarde. 

Het project Ons Mijn wordt mede mogelijk gemaakt 

Door Provincie  Zuid-Holland 

 
www.gebiedsplatform.nl 

info@gebiedsplatform.nl 

Blijf op de hoogte en denk mee via 

twitter: @Gebiedsplatform 

Programma 
19.30   Inloop met koffie/thee  én 

 Demonstratie Schapen 

drijven door Herder Huug 

20.30 PlattelandsCafé introductie 
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