Conferentie

23 t/m 25 oktober 2012
te Oisterwijk
Vooraankondiging
Op 23, 24 en 25 oktober 2012 is in Oisterwijk de conferentie Rural Alliances.
Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring over ‘Nieuwe allianties en
verdienmogelijkheden bij een terugtrekkende overheid.’
De Streekhuizen van Het Groene Woud & De Meierij en Kempenland
organiseren in samenwerking met Stichting Oisterwijk 800 en andere
regionale partners een aantrekkelijk programma voor de regio en de
(inter)nationale deelnemers aan het Europese project Rural Alliances.

Noteer de data alvast in uw agenda!

Rural Alliances. Allianties van ondernemers en
gemeenschappen als katalysator voor verandering
en een vitaal platteland.
Meer informatie vindt u op:
www.rural-alliances.eu.
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Terugtrekkende overheid:
nieuwe allianties en verdienmogelijkheden
De schaarste aan middelen en capaciteit bij de overheden leidt tot selectieve inzet
vanuit de overheid. In de Kempen en Het Groene Woud & De Meierij is en blijft de ambitie hoog om de aantrekkelijkheid, vitaliteit, leefbaarheid en duurzame ontwikkeling in
het landelijk gebied te versterken.
Het is dus niet verwonderlijk dat de laatste tijd interessante initiatieven ontstaan waarin burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen werken en tot innovatieve vormen van financiering komen.
De ‘doe-democratie’ is geboren! Deze ontwikkeling is gaande in heel Europa, en ook in De Kempen en Het
Groene Woud & De Meierij.

Rural Alliances en Oisterwijk 800
In 2012 is een Europees project gestart dat hierover
internationaal kennis uitwisselt: Rural Alliances. Een
aantal regionale partijen, waaronder de streekhuizen Kempenland en Het Groene Woud & De Meierij,
nemen deel aan Rural Alliances.

Coöperatie Esbeek:
een kenmerkend voorbeeld
De coöperatie Esbeek is opgericht door ‘verontruste’
Esbekenaren om de vergrijzing van het Brabantse
dorp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten.
De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een
levendig en actief dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud.

De streekhuizen organiseren de Rural Alliances
conferentie in oktober in Oisterwijk die in het teken
staat van kennisuitwisseling, zowel regionaal als
(inter)nationaal. Er is veel aandacht voor regionale voorbeelden van samenwerkingverbanden
en coöperaties in het programma. Stichting Oisterwijk 800 (zie kader) vult een deel van het programma in met een Nederlandstalige conferentie
en excursie over Oisterwijk 800 en andere voorbeelden rond Oisterwijk.

Een van de ambitieuze projecten is de aankoop van
een vervallen café annex zalencentrum en dat te
verbouwen tot een dynamische ontmoetingsplaats
voor jong en oud. Financiële armslag is gerealiseerd
door het uitgeven van aandelen, die door de bewoners
zijn aangekocht. Dit heeft voldoende kapitaal opgeleverd om de kosten via een bank te financieren. De
bewoners hebben zelf de regie genomen om het pand
te verbouwen. Een deel van het complex, onder andere
het café, wordt uitgebaat door een horecaondernemer.
Het andere deel, De Dorpskamer, dient onder meer als
ontmoetingsplaats voor ouderen.

Ook interessant voor u?

De coöperatie heeft ook 24 starterswoningen gerealiseerd om de ‘jongvolwassenen’ in het dorp te houden.
Andere activiteiten van de coöperatie hebben betrekking op de voorziening van ouderenzorg, kinderopvang
en duurzame energie.

Wij nodigen u uit om aan de conferentie deel te
nemen. De opening vindt op dinsdag 23 oktober
plaats in cultureel centrum Tilliander in Oisterwijk.
Het thema is ‘Nieuwe allianties en verdienmogelijkheden bij een terugtrekkende overheid’. Eerst
zal ‘de overheid’ haar visie geven op het thema,
met sprekers als Yves de Boer, gedeputeerde van
de provincie Brabant, en Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk. Daarna komt een panel
aan het woord waarvan de leden allemaal ervaring hebben met nieuwe allianties en/of verdienmogelijkheden.
Na de opening start een 3-daags programma met
lezingen, workshops en excursies. Steeds staat het
delen van kennis en ervaring met geïnteresseerden
uit de regio en de (inter)nationale gedelegeerden
voorop. Er is volop informatie voorhanden over
voorbeelden in de regio, en de (inter)nationale
gedelegeerden brengen (inter)nationale ervaringen in.
U bent van harte uitgenodigd!
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Oisterwijk 800:
gemeenschap trekt met succes eigen plan
In 2012 is het acht eeuwen geleden dat Oisterwijk
stadsrechten kreeg. Daarom is 2012 uitgeroepen tot
een feestjaar. De gemeente heeft besloten hier geen
geld voor vrij te maken. Toch vinden meer dan 120
evenementen plaats.
Op drie activiteiten na zijn al deze evenementen door
de inwoners zelf bedacht, georganiseerd en bekostigd.
Er is voor een kleine 4,5 ton aan activiteiten door de
gemeenschap georganiseerd. Vrijwel alle betrokken
organisaties hebben zelf voor de financiering gezorgd.
De stichting Oisterwijk 800 heeft daarnaast bijzondere
activiteiten ontplooid om aan geld te komen dat
gemeenschappelijk is besteed.
Oisterwijk 800 is hiermee letterlijk voor en door de inwoners geworden. Naar schatting drie kwart van de
ruim 120 activiteiten heeft een structureel karakter, en
wordt dus ook in de komende jaren weer georganiseerd.
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Praktische informatie
De Oisterwijk 800 conferentie en excursie zijn
Nederlandstalig, het Rural Alliances programma is
in het Engels. Het programma bestaat uit lezingen,
workshops en excursies en duurt 3 dagen (23, 24
en 25 oktober 2012). Het voorlopige programma is
bijgevoegd. De uitnodiging en het programma
krijgt u in september.
Wilt u nu al meer weten over de conferentie,
bel of mail dan met:
Paul Schellekens van Streekhuis Kempenland
(06 – 290 564 27 of pschellekens@brabant.nl)
of vanaf 22 augustus naar:
Kees Margry van Streekhuis Het Groene Woud & De
Meierij (0411 - 631 031 of cmargry@brabant.nl)

Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, via het programma van Interreg IV Noordwest-Europa ter bevordering
van sterke, welvarende gemeenschappen.

