
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Datum: 

Donderdag 17 november 2016 

 
Tijd: 

19.15 - 22.00 uur  
 

Locatie: 

Paviljoen Buiten 
Singel 40A in Odijk 

www.paviljoenbuiten.nl 
Parkeerplaats vol? U kunt ook op 

de naastgelegen openbare 

parkeerplaats terecht. 
 

Doelgroepen: 
Bewoners, stichtingen, 

verenigingen, maatschappelijke 

organisaties, publieke 
organisaties en overige 

gebiedspartijen uit de Kromme 

Rijnstreek. 

 
Aanmelden bij: 
secretariaat@o-gen.nl. Vermeldt 

hierbij uw naam en organisatie. 

 

Informatie 
Voor vragen of opmerkingen over 
deze bijeenkomst mailt u naar 

i.bottema@o-gen.nl 

 
Foto: beeldbank.o-gen.nl/Marijke van Eijkeren 
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Uitnodiging Streekplatform Kromme Rijnstreek  

Donderdag 17 november 2016 

 

Europees Landbouwfonds voor  

Plattelandsontwikkeling;  

Europa investeert in zijn Platteland. 

 

 

Gebiedscoöperatie O-gen, LEADER Utrecht-Oost en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseren 
het Streekplatform Kromme Rijnstreek, waarbij deze keer 'Initiatieven van onderaf' centraal staan. Tijdens 

het Streekplatform kunnen initiatiefnemers hun idee presenteren en vervolgens met elkaar in gesprek. Bent 

u opzoek naar meedenkers en –doeners voor uw initiatief of u wilt verkennen of samenwerking met andere 

initiatieven mogelijk is, kom dan naar het Streekplatform! 

LEADER (Europees programma voor Plattelandsontwikkeling) en HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden) stimuleren en ondersteunen initiatieven in de Kromme Rijnstreek. Ieder vanuit zijn eigen werkgebied. 

HDSR richt zich op kleinschalige burgerinitiatieven die een relatie hebben met water, zoals het vergroten van het 

waterbewustheid in het gebied, de  verbetering van de waterkwaliteit in sloten en singels en het klimaatbestendig 
maken van watersystemen. LEADER stimuleert de samenwerking tussen stad en platteland op het gebied van 

voedsel, educatie, recreatie en richt zich daarnaast op duurzame energie en zorg voor elkaar. Sluit uw initiatief aan 

bij één van de bovenstaande thema's? Kom dan op 17 november en ga met het gebied in gesprek over uw idee! 

19:15  Ontvangst met koffie en thee 
19:30   Opening 

19:40   Woord van welkom en toelichting door de organiserende organisaties van het Streekplatform: 
 - Guus Beugelink, hoogheemraad bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
 - Tjapko Poppens, voorzitter LEADER Utrecht-Oost 

20:00 In gesprek over initiatieven uit de streek:  

tot  U kunt uw eigen idee presenteren in een pitch van 2 minuten. U kunt doorlopend bij de verschillende  

22.00 project- en thematafels aanschuiven en  met elkaar in gesprek. Klik hier voor de onderwerpen. 
 

We zien u graag  op 17 november! 

Guus Beugelink  Gerard van Santen  Tjapko Poppens 
De Stichtse Rijnlanden  Gebiedscoöperatie O-gen  LEADER Utrecht-Oost 
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