netwerk duurzame dorpen
ontmoeten - delen - inspireren
Ontmoeten
In steeds meer dorpen werken bewoners samen aan een
duurzame leefomgeving. Door krachten te bundelen bereiken
ze meer, het is effectiever en leuker.
In het Netwerk Duurzame Dorpen delen dorpen kennis, ervaring
en ideeën. Daardoor hoeft niet elk dorp het wiel opnieuw uit te
vinden en kunnen duurzame plannen sneller en beter worden
gerealiseerd. Het Netwerk is een echte duurzaamheidversneller!

Inspiratie voor actie
In het Netwerk kunnen alle Nederlandse dorpen informatie delen
zoals plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten
en contactgegevens. Andere dorpen kunnen hiervan leren en op de
ervaringen voortbouwen.
Naast een digitaal platform is het Netwerk ook gericht op de ontmoeting,
persoonlijke contacten en het bevorderen van deskundigheid.
Per provincie worden daarom activiteiten zoals cursussen, themabijeenkomsten en excursies georganiseerd.

Iedere stap telt
Op de website van het Netwerk zijn de initiatieven ingedeeld in 16
thema’s, van Afval tot Zorg. Of het nu gaat om grote ambitieuze projecten of om kleine eerste stapjes, het maakt niet uit: iedere stap telt.
De som van alle initiatieven samen maakt een groot verschil. Zo
leveren lokale gemeenschappen met elkaar een bijdrage aan het
oplossen van wereldproblemen.

1000 dorpen in 2020
Het Netwerk Duurzame Dorpen is dé plek waar dorpen samenkomen.
Onze ambitie: 1000 dorpen in 2020 die ontmoeten, delen en
inspireren voor een duurzame samenleving.
Doet uw dorp ook mee?

www.netwerkduurzamedorpen.nl

THEMA’S

Leefbare dorpen zijn duurzame dorpen
thema’s
Werken aan een duurzame leefomgeving is voor dorpen gewoon. Er zijn
16 thema’s waarop dorpen hun initiatieven laten zien. Of het nu gaat
om Energie, Lokale economie, Voedsel, Afval, Mobiliteit, Zorg of andere
thema’s; er zijn voorbeelden te vinden uit andere dorpen waarop u kunt
voor tbouwen. Per provincie zijn (of worden) themagroepen actief die
activiteiten organiseren om de uitwisseling ook ‘in levende lijve’ te laten
plaatsvinden.
deskundigen en par tners
Op de website van het Netwerk zijn deskundigen te vinden die dorpen
gratis adviseren. Deskundigen helpen met specifieke kennis over een
bepaald thema en hebben vaak er varingen hiermee in hun dorp.
Dorpen kunnen ook worden ondersteund door partners. Dit zijn maatschappelijke organisaties en onder wijsinstellingen.
inschrijven
Dorpen en deskundigen in heel Nederland kunnen zichzelf, zonder
tussenkomst van een organisatie inschrijven. Ze worden per provincie
getoond
provinciale steunpunten
Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk platform met provinciale
steunpunten. Een steunpunt zorgt voor provinciale activiteiten,
organiseer t projecten en zet themagroepen op. De steunpunten werken
nauw met elkaar samen en delen natuurlijk hun kennis.
landelijke netwerkpar tners
Organisaties die interessant zijn voor dorpen in heel Nederland, kunnen
landelijk netwerkpartner worden. Ze ontsluiten kennis voor dorpen en
ontwikkelen speciale programma’s. Ook zet het Netwerk met de partners
landelijke projecten op zoals de verkiezing ‘Zonnedorp van het jaar’.
“Vrienden van”
Bedrijven die sympathie hebben voor het Netwerk Duurzame Dorpen
kunnen ‘vriend’ worden. Ze kunnen hun product of dienst onder de
aandacht brengen tegen een vergoeding.
overheden
In de praktijk is vooral de gemeente een belangrijke par tner voor
duurzame dorpen. In het Netwerk ziet u hoe zij duurzame dorpen ondersteunen. Uiteraard is er ook informatie van provincies en andere overheidsorganisaties.
Met elkaar en voor elkaar, doet u ook mee?
meer info en contactgegevens op

    

www.netwerkduurzamedorpen.nl

