UITNODIGING
21 maart 2019, 19.30 – 22.00 uur
Concordia Haastrecht

Waarom organiseert Stichting Groene Hart deze bijeenkomst?

Afgelopen zomer vroegen we ondernemers met een enquête naar hun positie in
het Groene Hart en wat zij belangrijk vinden. In de antwoorden geven veel
ondernemers aan dat het Groene Hart belangrijk is - of zelfs héél belangrijk voor de toekomst van hun bedrijf. Op 21 maart presenteren we de resultaten
van de enquête. En bespreken we wat dat betekent voor de toekomst.
Er zijn grote ontwikkelingen die de kwaliteit van het gebied beïnvloeden, zoals
woningbouw, energietransitie en bodemdaling. Ondernemers zullen op de
kansen inspelen en de bedreigingen die daarvan uitgaan proberen af te wenden.
Door op projecten met elkaar samen te werken kunnen we de kwaliteit van het
landschap dynamisch behouden.
Wat kunnen we leren van Instock in het Groene Hart?

Tijdens de bijeenkomst zal Lisa Seebregs het inspirerende verhaal van Instock
vertellen: ‘We houden van eten, niet van verspillen’. Zij kan alles vertellen over
het benutten van de kracht van de consument, het vermarkten van een ideëel
doel, en hoe je meerwaarde geeft aan je product.
Voor het behoud van het Groene Hart landschap is het belangrijk om de
Randstedelingen te betrekken bij de producten uit het Groene Hart. Zij zijn
uiteindelijk degenen die de open ruimte kunnen behouden, door die te
waarderen. Op 21 maart leren we van de ervaringen van Instock.

Wat brengt ROM3D in het Groene Hart?

Een functioneel en fraai landschap – dat is waar Willem Rienks aan werkt. De
energietransitie zal druk zetten op het Groene Hart. Willem laat ons met
voorbeelden zien hoe voor- en tegenstanders van een windmolenpark en
zonneweides in een gezamenlijk proces tot een mooi resultaat komen.
Waar komt wat en waarom? Stichting Groene Hart vindt dat kwaliteit van het
landschap een belangrijke factor is in de besluitvorming. En die kwaliteit biedt
ook kansen voor ondernemers.

Welke onzekerheden ervaart u?

Als ondernemer streeft u naar bedrijfszekerheid. Onzekere externe factoren zijn
van alle tijden. Het is goed om ook stil te staan bij de ontwikkelingen die het
Groene Hart landschap kunnen aantasten maar waar u invloed op kunt
uitoefenen. Als het gaat om het behoud van de kwaliteiten maar ook de
dynamiek van het Groene Hart, kunnen we samenwerken. Stichting Groene Hart
is niet voor niets al meer dan 20 jaar het groene geweten van het Groene Hart.
Welke stappen zetten we naar de toekomst?

Grote en kleine projecten en ideeën kunnen bijdragen aan een dynamiek waarin
het goede behouden blijft, of juist verder ontwikkeld wordt. Denk bijvoorbeeld
aan een livestream met BN’ers die sporten in het Groene Hart, boottochten
vanuit de grote steden naar jaarmarkten in dorpen, kunstenaars die de
weidsheid van het polderlandschap laten zien of horen, etc. Maar neem vooral
ook uw eigen ideeën mee.
Aan het einde van de bijeenkomst zullen we een aantal kansrijke of interessante
ideeën selecteren om verder uit te werken. Zo veel mogelijk met namen en
rugnummers, zodat ze echt uitwerking krijgen.
Programma 21 maart

19.30
19.45
20.00
20.30
21.15
21.30
22.00

Welkom
Resultaten enquête
Presentaties Instock en ROM3d
Werksessie
Terugkoppeling
Kansrijke projecten
Toast

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: ondernemer@groenehart.info
Of via: https://www.eventbrite.com/e/ondernemend-moois-in-het-groene-harttickets-57932754428
Geef het bij uw aanmelding of u donateur bent van SGH. Ondernemers hebben
voorrang voor deze bijeenkomst, maar ook andere geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden. Er is plaats voor circa 70 deelnemers.

