
Aan: Alle organisaties van het Gebiedsplatform AV 

 

Groot-Ammers, 28 november 2012 

 

Referentie: 12024U 

Betreft: Uitnodiging Vergadering Gebiedsplatform AV op 11 december 2012 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Uw organisatie is aangesloten bij het Gebiedsplatform Ablasserwaard-Vijfheerenlanden 

en wij nodigen u dan ook van harte uit de vergadering met alle andere bij het 

Gebiedsplatform aangesloten partijen bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden op 

dinsdag 11 december 2012 in het Streekcentrum, Wilgenweg 3 te Groot-Ammers. 

 

We willen u graag de gelegenheid geven ontwikkelingen binnen uw organisatie te delen 

met de andere organisaties. Zoals u in bijgevoegde agenda kunt lezen is het woord dan 

ook aan u. Wij horen graag van u wat uw organisatie in de achterliggende periode heeft 

gedaan, wat uw ambitie voor de komende tijd is en hoe we elkaar hierin kunnen 

versterken. Wij vragen u hiervoor de agendapunten 2 en 3 voor uw organisatie voor te 

bereiden. 

 

Na de pauze blikken we met elkaar terug op het project Ons Mijn:  activiteiten, stand van 

zaken van de projecten en van de resultaten van Ons Mijn. Ook kijken we met elkaar 

vooruit,  hoe het vervolg van Ons Mijn er uit gaat zien. Uiteraard is er volop ruimte voor 

uw inbreng en vragen. Meer informatie over Ons Mijn en de Landschapsveiling van 6 

oktober jl. vindt u op www.onsmijn.nl.  

 

Voor optimale informatie-uitwisseling is het wel van belang dat zo veel mogelijk 

organisaties vertegenwoordigd zijn. Mocht u zelf verhinderd zijn, wilt u dan iemand 

anders uit uw organisatie vragen aanwezig te zijn?  

 

Voor meer informatie over het Gebiedsplatform kunt u ook terecht op 

www.gebiedsplatform.nl. Een nieuw onderdeel van  de website is het “Blog”. Als u iets 

wilt/kunt schrijven over ontwikkelingen binnen uw organisatie of uw visie wilt delen over 

actualiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling in de regio, kunt u uw tekst mailen 

naar info@gebiedsplatform.nl.  

 

Door informatie met elkaar te delen werkt het platform ook echt als een platform en wij 

hopen u dan ook te ontmoeten op 11 december. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Teunis Jacob Slob 

Voorzitter  Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 

Bijlagen:  agenda 11 december 2012 + lijst met aangesloten organisaties per november 2012 
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