Beste groen-, duurzaamheids- en stadslandbouw liefhebbers,
Bij deze de uitnodiging voor de laatste Haagse Stadslandbouw Netwerkbijeenkomst van 2016!
Met openingswoord van wethouder Joris Wijsmuller.
Datum:
Wat:
Waar:
Thema’s:






Donderdag 1 december
Netwerkbijeenkomst Stadslandbouw
De Tempel, Prins Hendrikstraat 39, Den Haag
Landelijke Stedennetwerk Stadslandbouw & Haags Voedselpark

Dit jaar opende De Schilde(link) zijn deuren.
Dit jaar bouwt het Rijksinstituut Voor Ondernemend Nederland de website
StadslandbouwDenHaag.nl om tot een landelijk kennisknooppunt(link.)
Dit jaar ontstonden er nog meer prachtige buurttuinen in Den Haag en in heel Nederland.

Dit jaar groeide het bewustzijn over het belang van een groenere en gezondere leefomgeving, bij
onze inwoners, maar ook in het stadhuis, het provinciehuis en bij de ministeries.
Wat dat betreft was het een goed groen jaar, dat wij op 1 december graag samen met jou
afsluiten!
Stadslandbouw landelijk
Voorafgaand aan deze netwerkbijeenkomst verzorgen wij ook een programma voor het landelijk
Stedennetwerk Stadslandbouw. Dit is een bijeenkomst van diverse gemeenten uit heel Nederland die
hier ervaringen over stadslandbouwprojecten uitwisselen. Op 1 december kijken zij terug op hun
bijeenkomsten van de afgelopen jaren en zullen hun gebundelde kennis om 17.30 ook aanbieden aan
wethouder Joris Wijsmuller.
Leden van het Stedennetwerk zullen aansluitend ook aanwezig zijn bij onze netwerkbijeenkomst en
vertellen over hun ervaringen.
Voedselpark: Themapark over voedsel
De gemeente bekijkt de mogelijkheden voor het realiseren van een park rondom het thema voedsel.
Wat is de geschiedenis van ons voedsel? Waarom eten we wat we vandaag de dag eten? Hoe gaan
we om met ons voedsel en waar halen we het vandaan? Dit informatieve park zal meer handvaten
gaan bieden bij het maken van de keuzes die wij maken over ons voedsel.
Kom naar de bijeenkomst en leer meer over dit plan, maar denk vooral ook met ons mee!
PROGRAMMA
- 16.30 uur Inloop
- 17.30 uur Opening door wethouder Joris Wijsmuller
Overhandiging resultaten programma landelijk Stedennetwerk Stadslandbouw
- 18.00 uur De Zeepkist; Introductie van een onderwerp
 Stedennetwerk Stadslandbouw
 Themapark over Voedsel
 … vrije inbreng ….
- 19.00 uur Einde
Kom jij ook naar onze bijeenkomst?
Mocht je al zeker weten dat je komt, laat het ons weten opdat we onze catering goed kunnen
afstemmen op het aantal bezoekers. Graag tot 1 december, oftewel volgende week donderdag!
Hartelijke groet,
Ed de Jager & Tom Voorma
Afdeling Stadslandbouw
06 - 22 379 075
www.StadslandbouwDenHaag.nl

