
Programma
We hebben een programma met een inspirerende
inleiding over samenwerking in het Groene Hart. 
Maar we gaan vooral ook actief aan de slag. Daarnaast
heeft de ontmoeting met anderen een centrale plaats en
zijn er diverse maatschappelijke initiatieven te zien en te
beleven. 

UITNODIGING
Waar het schittert en schuurt, het Groene Hart

evenement 2022
 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022
12.30 tot 19.00 uur, De Boerinn te Kamerik

We starten de dag met een Groene Hart lunch en
eindigen met een glas in de hand en uitzicht op het
karakteristiek Groene Hart landschap.

Op dit moment is het programma volop in
ontwikkeling en kan iedereen nog aansluiten op het
Groene Hart jaarevent; van een workshop over
weidevogels, duurzame energie of biodiversiteit tot
aan een soundscape over boerenrustpunten, muziek
en culturele waarden. Heeft u een goed initiatief dat
een podium verdiend? Stuur dan een mail naar:
patricia.gravemaker@bestuurlijkplatformgroenehart.nl.

Ook in 2022 gaan we met het Bestuurlijk Platform Groene Hart onverminderd en in een hoge versnelling
door met onze ambities voor het NOVEX - gebied het Groene Hart. En we weten het inmiddels allemaal:
dat gaat ons niet lukken zonder een intensieve samenwerking in de regio met alle overheden, burgers,
bedrijven en organisaties. 

Meld je aan
Bent u er ook bij op 23 september 2022? Laat het ons
weten via: cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl

U kunt dan ook gelijk een collega aanmelden.

Succesvol samenwerken begint met elkaar te
leren kennen en kennis en ervaring uit te
wisselen van ontwikkelingen in het gebied die
ons aan het (groene) hart gaan. Daarom
organiseren we voor alle parti jen een tweede
netwerkbijeenkomst met inspirerende
inhoudeli jke en animerende ontmoetingen.  
 Daar bent u toch ook bij?

Ik hoop u daar te ontmoeten.

Namens het Bestuurl i jk Platform Groene Hart ,  
Willy de Zoete
Voorzitter Bestuurl i jk Platform
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