
Obdam, 22 februari 2018 

Aan de leden van Dorpswerk Noord-Holland 

Geacht bestuur, 
 

In de laatste nieuwsbrief heeft u het kunnen lezen: Eind 2018 organiseert vereniging Dorpswerk Noord-
Holland samen met de dorpsraden, met besturen van dorpshuizen en andere genodigden het vierde 
PlattelandsParlement (NHPP2018). Wij zijn verheugd dat mevrouw Joke Geldhof, gedeputeerde voor 
Ruimtelijke Ordening en Wonen, provincie Noord-Holland dit evenement zal openen. Noteert u alvast: 
 
Datum: vrijdagmiddag 23 november 2018.  
Locatie: gemeentehuis Drechterland. 

23 november lijkt ver weg, toch zijn wij al volop aan de gang met de voorbereidingen. Wij hebben al 
ideeën over actuele thema's en ontwikkelingen. Maar wij laten ons graag voeden uit uw praktijk. Daarom 
een verzoek om in uw bestuur te bespreken:  

• Wat zou u willen laten zien of horen tijdens het NHPP2018? 
• Waar is uw dorpsraad of dorpshuis sterk in en zou een voorbeeld kunnen zijn voor collega's?  
• Wat is volgens u een goed initiatief of goede ontwikkeling waarmee we de vitaliteit van dorpen 

en het platteland vooruit helpen? 

Meld ons uw ideeën – graag uiterlijk 6 april 2018 - via mailadres nhpp2018@dorpswerknh.nl. 
 
NHPP2018, wat is het en voor wie?  
Het NHPP2018 is een evenement waarop we de creativiteit en de ondernemingszin van dorpen en 
plattelandsgemeenschappen laten zien met actuele en aansprekende voorbeelden. Het is ook een 
moment om vraagstukken en uitdagingen rondom typische problemen van dorpen en het platteland 
duidelijk zichtbaar te maken aan elkaar, aan de politiek en aan beleidsmakers. 
 
Kortom, op 23 november: 
- komen dorpsorganisaties uit heel Noord-Holland bij elkaar voor inspiratie, uitwisseling en kennis delen. 
- en gaan we in gesprek met politici en bestuurders van gemeenten en provincie, met beleidsmakers en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 

Groslijst 
Om u een idee te geven welke onderwerpen er zoal genoemd zijn (in willekeurige volgorde):  
-   Goed wonen voor alle generaties, woningbehoefte, woningbouw 

-   Bereikbaarheid en mobiliteit, nieuwe vormen van lokaal openbaar vervoer 
-   Burgerinitiatieven voor welzijn, zorg en wonen 
-   Wat voor dorpshuis willen we zijn?  
-   Veranderende rol voor dorpsraden 
-   Participatie in tijden van de Omgevingswet 
-   Jongeren actief voor de dorpsgemeenschap 
-   Duurzaamheid, energietransitie… duurzame dorpen 
 
Omgevingsvisie NH2050 
Op 23 november zullen we ook aandacht besteden aan de door Provinciale Staten in oktober 2018 vast 
te stellen Omgevingsvisie NH2050. Daarin geeft PS aan wat de gewenste ontwikkeling is van de fysieke 

leefomgeving in Noord-Holland. De provinciale Omgevingsvisie is richtinggevend voor gemeenten. Als 
vertegenwoordigers van dorpen en platteland kunnen we op 23 november ook bespreken ‘Wat betekent 
dit voor onze dorpen?’. De Provincie Noord-Holland ondersteunt het NHPP2018.  

Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief, website en sociale media.  

Bekijk NHPP2018; nu voor een terugblik op vorige edities, straks voor actualiteit en nieuws.  

  Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!  

Met vriendelijke groet, 

Nico Bijman 
voorzitter 

Twitter: @nhpp2018 
Facebook: @DorpswerkNH  

Internet: www.dorpswerknh.nl 
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