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Beste	  Omzien	  netwerkers	  en	  andere	  initiatiefnemers,	  	  
	  
In	  de	  provincie	  Utrecht	  zijn	  sinds	  2010	  bewonersinitiatieven,	  buurt-‐	  en	  zorgcoöperaties	  opgericht	  om	  
welzijn,	  wonen	  en	  zorg	  weer	  dichter	  bij	  inwoners	  te	  organiseren.	  Een	  aantal	  van	  deze	  initiatieven	  
(ongeveer	  45)	  nemen	  deel	  aan	  het	  	  provinciaal	  netwerk	  voor	  bewonersinitiatieven	  ‘Omzien	  naar	  
Elkaar’.	  Vanuit	  het	  netwerk	  hebben	  we	  contact	  gehad	  met	  gemeenten,	  gebiedscommissie	  Utrecht-‐
West	  en	  andere	  organisaties	  in	  de	  regio	  om	  nog	  meer	  initiatieven	  te	  leren	  kennen.	  We	  nodigen	  al	  
deze	  initiatieven	  uit	  de	  regio	  Utrecht-‐West	  graag	  uit	  voor	  een	  bijeenkomst	  om	  te	  horen	  waar	  u	  mee	  
bezig	  bent,	  maar	  ook	  om	  te	  leren	  van	  elkaars	  ervaringen.	  Dit	  doen	  we	  samen	  met	  Nederland	  zorgt	  
voor	  elkaar	  (NLZVE).	  We	  zien	  graag	  dat	  u	  een	  of	  twee	  initiatiefnemers	  of	  bestuurders	  van	  uw	  
initiatief	  afvaardigt	  naar	  deze	  bijeenkomst.	  	  	  
	  
Nederland	  zorgt	  voor	  elkaar	  (NLZVE)	  is	  het	  landelijk	  netwerk	  van	  lokale	  initiatieven	  in	  welzijn,	  wonen,	  
en	  zorg.	  Buurtkamerproject,	  zorgcoöperatie,	  noaberzorgpunt	  of	  stadsdorp,	  hoe	  we	  onszelf	  ook	  
noemen.	  Actieve	  burgers	  nemen	  weer	  het	  heft	  in	  eigen	  hand	  en	  gaan	  activiteiten	  en	  ondersteuning	  
organiseren	  voor	  hun	  buurt-‐	  of	  dorpsgenoten,	  om	  gezondheid,	  beter	  wonen	  en	  participatie	  door	  
iedereen	  mogelijk	  te	  maken.	  	  
NLZVE	  gaat	  dit	  najaar	  op	  pad	  om	  een	  ‘verkennerstocht’	  door	  het	  hele	  land	  te	  houden.	  Het	  doel	  van	  
de	  verkennerstocht	  is	  om	  lokaal	  knelpunten	  te	  inventariseren,	  die	  burgerinitiatieven	  ervaren.	  Ook	  
worden	  onderling	  ervaringen	  uitgewisseld,	  successen	  en	  dromen	  gedeeld	  en	  knelpunten	  zoveel	  
mogelijk	  direct	  samen	  opgelost.	  Problemen	  die	  we	  niet	  zelf	  met	  elkaar	  kunnen	  oplossen,	  worden	  in	  
een	  actie-‐agenda	  voorgelegd	  aan	  de	  staatssecretaris.	  En	  we	  kijken	  welke	  acties	  op	  lokaal	  en	  regionaal	  
kunnen	  worden	  opgelost.	  	  
	  
Omzien	  naar	  Elkaar	  en	  NLZVE	  willen	  u	  graag	  uitnodigen	  voor	  een	  bijeenkomst	  op:	  
	  
Datum:	  dinsdag	  24	  oktober	  
Tijd:	  19.00	  uur	  inloop,	  19.15	  uur	  start	  tot	  21.30	  uur.	  Na	  afloop	  informele	  borrel.	  
Locatie:	  Dorpr66,	  	  Vrijheer	  de	  Graeffweg	  14,	  Polsbroek.	  Dorp66	  staat	  groot	  op	  het	  pand	  waar	  u	  
moet	  zijn.	  We	  zijn	  heel	  blij	  dat	  we	  te	  gast	  kunnen	  zijn	  bij	  Coöperatie	  Dorp66.	  	  
Aanmelden:	  met	  reply	  op	  deze	  mail	  voor	  of	  op	  20	  oktober	  (jitske@omziennaarelkaar.nl).	  Graag	  
aangeven	  wie	  er	  komen	  namens	  uw	  initiatief.	  	  
	  
Denk	  mee	  om	  te	  zorgen	  dat	  we	  samen	  verder	  komen!	  	  
	  
Meer	  informatie	  over	  Nederland	  Zorgt	  Voor	  Elkaar	  en	  over	  de	  verkennerstocht	  vind	  u	  op	  
http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017/09/02/755/.	  
	  
Aan	  de	  verkennerstafel	  nodigen	  we	  graag	  initiatiefnemers/trekkers/bestuurders	  van	  
bewonersinitiatieven	  uit	  die	  zich	  bezighouden	  met	  het	  welzijn,	  wonen	  en	  de	  gezondheid	  van	  
bewoners	  in	  hun	  eigen	  dorp,	  kern	  of	  wijk.	  Dit	  kunnen	  zorgcoöperaties	  zijn,	  maar	  
ook	  kleinschalige	  initiatieven	  die	  zich	  bijvoorbeeld	  met	  een	  paar	  praktische	  diensten	  bezig	  houden	  als	  
een	  koffie-‐ochtend	  of	  vervoer,	  zodat	  mensen	  langer	  en	  met	  veel	  plezier	  in	  hun	  eigen	  omgeving	  
kunnen	  blijven	  wonen.	  


