Bent u als burger of professional actief in een
burgerinitiatief op het gebied van natuur en
landschap of hebt u plannen hiervoor?
Dan bent u van harte welkom op het Veldsymposium Dommelbimd op
Datum:		
zaterdag 24 september 2016 van 12.00 uur tot ca. 17.30 uur
Locatie: 	Jacob Roelandslyceum en aangrenzend natuurgebied Dommelbimd
in Boxtel, Grote Beemd 3
Samen met andere burgerinitiatieven op het gebied van natuur in Nederland gaan we die dag op
zoek naar de succesfactoren. U hoort het bijzondere verhaal van de Dommelbimd en kunt een
kijkje nemen in dit unieke stukje natuur. U neemt deel aan interactieve workshops, bij mooi weer
ín het veld. Vakjournalist Hans Bleumink, bestuurskundig onderzoeker Irini Salverda en andere
deskundigen gaan met u in gesprek over kansen en valkuilen. U gaat naar huis met een schat aan
informatie over bijvoorbeeld:
• Hoe vind je je weg bij de overheid?
• Hoe creëer je een enthousiaste omgeving die meedoet?
• Welke mogelijkheden zijn er om aan geld te komen en hoe pak je dat aan?
• Hoe borg je de continuïteit?
Kortom, het veldsymposium Dommelbimd belooft een middag vol kennis en inspiratie te worden
waar u de volgende dag meteen mee aan de slag kunt. Deelname is gratis.
Wij rekenen op uw komst! Wilt u zo vriendelijk zijn om deze uitnodiging door te sturen naar mogelijk
andere geïnteresseerden in uw netwerk? Onze hartelijke dank daarvoor!

Meldt u zich meteen aan via deze link!
Hier kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan meteen een bevestiging van deelname.
Wij sturen u eind augustus het volledige programma met de namen van de sprekers en
informatie over de workshops. Op dat moment hebt u ook de mogelijkheid om uw voorkeur
aan te geven voor de verschillende workshops en dieetwensen voor de lunch.
Veldsymposium Dommelbimd is een initiatief van het Programma Tweede Natuur van de
provincies en het Rijk. Namens het programma bent u te gast bij Stichting Dommelbimd.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie kunt u bellen met 06- 42 09 17 21

