
 
 

UITNODIGING 
 

 

 

Beste bestuurders, ondernemers, inwoners uit Venhorst en Boekel 

 

Zoals u misschien al in de krant gelezen hebt is Venhorst gekozen tot de gastgever voor het 3e Europees plattelands Parlement. Het doel is om een 

platform te bieden aan de vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenschappen. Deze gemeenschappen leveren een 

belangrijke bijdrage aan de lokale, regionale, landelijke en Europese economie, en staan voor grote uitdagingen. Zo zijn krimp, vergrijzing, zorg, 

leegkomend vastgoed, minder voorzieningen, snel internet, water en klimaat thema’s die in alle plattelandsgebieden, Europabreed, spelen. 

Het Europees Plattelands Parlement wordt georganiseerd in opdracht van ERCA (European Rural Community Association), PREPARE, en ELARD 

(Overkoepeling Leader) door de LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen) en VKKNB (Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant), met 

ondersteuning van de gemeente Boekel, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eric Stokkink, hoofd Democratie, 

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "BZK is blij dat deze editie van het Europees PlattelandsParlement in Nederland zal zijn. Het 

betrekken en activeren van bewoners binnen de  lokale democratie verdient alle steun". 

Na Brussel en Oostenrijk mag Nederland dit driedaagse evenement organiseren en is Venhorst de aangewezen plaats.  

Wat kunnen we verwachten: 

In 2017 zal van 18 tot en met 21 oktober het Europees Plattelands Parlement plaatsvinden in Nederland - Venhorst.  
Hiervoor worden 350 vertegenwoordigers van plattelandsgemeenten en bestuurders uit 40 landen verwacht. De organisatie ligt in handen van de 
Landelijke Vereniging Kleine Kernen – LVKK en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant – VKKNB.  
Het inhoudelijke programma wordt door LVKK en VKKNB samengesteld. Wij zijn door de organisatie gevraagd om Venhorst te informeren en 

medewerking te vragen. 

Op het plein komt een horecatent en de Horst is het bruisende centrum van deze dagen. Om alles in goede banen te leiden hebben we jullie hulp 

nodig. Denk aan alle facilitaire voorzieningen zoals ontbijt, lunch, diner, koffie en thee. Maar ook vervoer van alle gasten van de slaapplaatsen naar 

het Plein in Venhorst en de invulling van het avondprogramma. We zijn van plan om deze onderdelen zo veel mogelijk tegen vergoeding door 

verenigingen te laten organiseren zodat iedereen van dit evenement kan profiteren. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van de lokale 

ondernemers.  

Denk ook aan het plezier om contacten te leggen met andere landen en culturen. Het is een uitdaging om dit te mogen organiseren en met jullie 

hulp en enthousiasme willen we proberen om Venhorst op de kaart te zetten en leuke dagen te mogen beleven. 

Graag zouden we ook zoveel mogelijk gasten bij gastgezinnen in Venhorst onder willen brengen. De eerste ideeën zijn er, maar nu gaat het erom 

om alles nauwkeuriger uit te werken. Hiervoor willen we werkgroepen in het leven roepen. 

Nieuwsgiering geworden? Kom langs op de informatieavond op 13 oktober! 

Op deze avond willen wij u informeren over wat dit Parlement inhoudt, wat het voor Venhorst en Boekel op kan leveren en is natuurlijk ook 

voldoende ruimte voor vragen. In de ideeënbus zien we graag jullie tips en adviezen. We hopen op een grote opkomst. 

 

Deze informatieavond vindt plaats op: 

13 Oktober vanaf 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Horst te Venhorst 

 

Programma: 

19:45-20:00 uur: binnenkomst met koffie/thee 

20:00-20:30 uur: informatie door VKKNB – Ingeborg Verschuuren.  

Vanaf 20:30 uur: vragen 

Daarna kunt u zich inschrijven voor de verschillende werkgroepen. 

Om een inschatting te maken op hoeveel personen we kunnen rekenen zouden we een aanmelding op prijs stellen. Graag even een mailtje naar 

info@dehorst.nl 

Heeft u na het lezen van deze brief al vragen? Voor meer info kunt u contact opnemen met telefoon 06-13835037 of via het email adres. 
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