NIEUWSBRIEF, 6e editie, december 2021
Oproep aan Rutte IV: ‘Ontwikkel Team Nederland’, oplossingen voor stad én platteland!
De uitdagingen voor Stad en Land zullen worden opgepakt door diverse ministers. Behalve een minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt er ook een minister voor Klimaat en Energie. Hoe gaan zij samen
met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met alle stakeholders in het buitengebied?
Dit voorjaar plaatsten de initiatiefnemers van de Renaissancebeweging een bijzondere advertentie “Van OMT
naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” in enkele landelijke dagbladen. Met dit statement vragen wij aandacht
voor nieuwe ruimtelijke en sociaaleconomische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen
van Nederland. Aangevuld met een krachtige, voortvarende regie. Het advies aan de nieuwe regering blijft staan
om hiervoor een ‘OTN’ te installeren:
“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere ruimtelijke en
sociaaleconomische verbinding tussen stad en platteland.”
Derde Renaissance Café zit eraan te komen.
Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een
serie Renaissance cafés, waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. We
gaan het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en dilemma’s op basis van
inspirerende sprekers. Zie ook renaissance-café
In het eerste Café stond het Brabantse Van Gogh Nationaal Park centraal: eersterenaissance-cafe-17-juni. In deze nieuwbrief vindt u informatie van Café nr. 2:
het Groningse Renaissance Café, en vindt u de links om de opnamen terug te
kijken. Op de website renaissancevanhetplatteland vindt u binnenkort de
aankondiging van het derde Renaissance Café. We zijn met ondernemers,
burgers en overheden in gesprek, op de Stad-Land-as ‘Hoekse Waard –
Rotterdam’. Input vanuit deze regio is welkom! We hopen begin 2022 opnieuw
een hybride vorm aan te bieden, fysiek én online.
2e Renaissance Café positief ontvangen: ‘Tussen
droom en data: brede welvaart in het dorp'
We kijken terug op een sfeervol café in de prachtige
kerk van Garmerwolde. Ondanks dat door de
akoestiek de sprekers niet altijd even duidelijk te
verstaan waren ontvingen we positieve geluiden
over het programma. Er zijn twee opnames gemaakt
van de bijeenkomst en die kunt u terugvinden op
onze site. De sprekers zijn daarop allemaal goed
verstaanbaar.
Brede welvaart verbeteren kun je vanuit verschillende disciplines, gezondheid, economie, demografie, maar
ook vanuit de kunsten. In dit Renaissance café gingen sprekers vanuit verschillende hoeken met elkaar en met
de deelnemers (op de locatie en via de chat) in gesprek over leefbaarheid, en een nieuwe verhouding stad en
platteland. U vindt het verslag via renaissance-café
Bekijk de twee delen van het Groningse Renaissance Café van 27 oktober 2021:
Renaissance Café - Deel 1: https://youtu.be/ulW8qO-nm5I
Renaissance Café – Deel 2: https://youtu.be/vjONA7i0a8E
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Wintersessie verplaatst naar 3 februari 2022
De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten.
Het programma de Wintersessie staat in het teken van de
Agenda Platteland. In het overzicht overzicht-workshopsWintersessie-2021 leest u meer over de verschillende
workshops waar u zich voor aan kunt melden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Voor updates
kunt u de website van P10 en sociale media volgen. P10
hoopt u in februari te zien in de ReeHorst in Ede!
wintersessie-verplaatst-naar-3-februari-2022
Krant van het Platteland
In deze krant leest u over de mogelijkheden die het platteland biedt voor de opgaven
waar we in Nederland voor staan. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen aan:
platteland en stad hebben elkaar nodig. Aan het woord zijn onder meer ambassadeurs
van de P10 en gemeente De Wolden als nieuw P10-lid.
Krant-van-het-Platteland-no4-nov21.pdf

Boerderij in beweging
Een reeks ontmoetingen met als thema de kansen die
historische boerderijen bieden bij de veelomvattende
veranderingen van het platteland.
Het programma ‘Boerderij in beweging’ speelt zich af op
meerdere locaties in Nederland. De startbijeenkomst
vond plaats op 14 oktober 2021 en had de vorm van een
rondetafelgesprek.
De rode draad van Boerderij in beweging is de inzet van
het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de
herinrichting van een leefbaar platteland. Dit vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap,
ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek was om een aanzet te geven
voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. Lees verder boerderij-in-beweging
Klik hier voor de link waarmee u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken + het verslag van de
startbijeenkomst.

Platform voor nieuwe verbinding
tussen stad en platteland.
Steun en inspiratie voor de regio.
In Europa en dus ook in Nederland trekt de
bevolking naar de stad. De kleine, perifeer
gelegen gemeenten zullen verder krimpen. De
overheid heeft hier op dit moment geen visie en
passend antwoord op. Een vitaal platteland is van
groot belang voor een ‘leefbare toekomst’ van
Nederland. Daarom zijn de handen
ineengeslagen door diverse initiatiefnemers.
Lees meer over ons initiatief en de verbinding
tussen stad en platteland.

Doe mee aan de uitbreiding van ons platform!
Deze nieuwsbrief is voor ons een belangrijk
communicatiemiddel met sympathisanten en
geïnteresseerden. We willen ons bereik graag vergroten.
Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar mensen in uw
eigen netwerk met het verzoek om zich aan te melden?
Uw vragen, opmerkingen en ideeën zijn van harte
welkom. Coördinator René de Bont is via de mailbox
info@renaissancevanhetplatteland.nl bereikbaar.
De website www.renaissancevanhetplatteland.nl wordt
regelmatig geüpdatet en is beschikbaar voor
achtergrondinformatie en nieuwsberichten: wilt u
informatie of artikelen delen via de website? Zoek
contact met René via de mail.
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