
Uitnodiging. 

Op 8 september organiseert ‘Dorpen voor Morgen’ van 16.00 – 17.30 uur een Webinar over de grote 
transities die al aan de gang zijn. De energietransitie maakt veel tongen los, de hete zomers en de 
zware hoosbuien laten zien dat we de zaken anders aan moeten pakken.  We zijn op weg naar een 
wereld waar we op een andere manier gaan wonen, werken en ons vervoer anders gaan organiseren.  

Hoe pakken we dat aan? Natuurlijk zijn de veranderingen soms moeilijk. Maar ze bieden ook 
mogelijkheden. Mogelijkheden voor een betere woonomgeving, sterkere sociale verbanden en een 
gezonder leefmilieu. 

Hoe gaan we dat organiseren?  Gaan onze overheden dat ‘voor ons doen’? Of doen we dat samen, 
en zo ja, wat is dan de rol van dorpsbewoners, stedelingen en hun organisaties?  

Gaan burgers elkaar een handje toesteken bij al die veranderingen? Willen we wel aan de deelauto? 
Kunnen we samen onze huizen energiezuiniger maken?  Of samenwerken aan al die andere dingen 
die gaan veranderen? 

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) schreef een inspirerend rapport over de 
samenhang van de grote transities in de Zuidwestelijke Delta. Co Verdaas was voorzitter van de RLi-
commissie die het advies Som der delen heeft opgesteld.  Vanaf augustus 2016 tot augustus 2020 
was Co Verdaas lid van de RLi. Co Verdaas, thans hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en 
dijkgraaf Waterschap Rivierenland, leidt het gesprek in. Daarna hebben de deelnemers de kans met 
hem en elkaar in gesprek te gaan.  
Dat gesprek voeren we via de chatfunctie, we gaan via de ‘Mentimeter’ uw mening peilen. Hou uw 
mobiel dus bij de hand! 

Aanmelden: Voor 5 september a.s. via de mail: info@zvkk.nl   
U ontvangt een link voor deelname. 
Informatie: 06-53655491 

Over ‘Dorpen voor Morgen’: Op https://zvkk.nl/wp-content/uploads/2021/03/Dorpen-voor-Morgen-
nr.-4-maart-2021.pdf  treft u een nieuwsbrief aan van ‘Dorpen voor Morgen’.  

 


