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VEILIGER GELDERLAND
Agenda Veilig Buitengebied
De Agenda Veilig Buitengebied is een feit. Zevenenzeventig betrokkenen ondertekenden de agenda tijdens
een bijeenkomst in het provinciehuis in Arnhem. Deze
agenda is de eerste gezamenlijke stap om het Gelders
buitengebied veilig te houden. Vooral het delen van informatie zou moeten zorgen voor meer veiligheid in
Gelderland. Ook onze PJG-bestuurder Bianca Wielens
zette haar handtekening.

In 2017 werden er zorgen uitgesproken over mogelijke
criminele handelingen in de buitengebieden van Gelderland. Naar aanleiding van deze zorgen wensten Gedeputeerde Staten een verbeterd toezicht.
Door het uitspreken van deze zorgen zijn de politie, gemeenten, terreinbeheerders en grondeigenaren beter
gaan samenwerken. Betere samenwerking moet de veiligheid in het buitengebied waarborgen.
Momenteel betaalt de provincie voor de helft mee aan
het opruimen van restanten van chemische drugs. In
het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken dat de subsidie voor het opruimen van drugsafval bij particulieren
wordt verhoogd. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog is blij
dat met deze maatregel de gewone burger niet opdraait
voor het gevaarlijke, milieuvervuilende afval dat wordt
achtergelaten door criminelen. “Inwoners mogen weten
dat we als overheid zoveel mogelijk naast ze staan, ook
in dit soort situaties”, aldus Van ’t Hoog.

SUPERBOER DAG

Tijdens de bijeenkomst ontstond er discussie over de rol
die boeren spelen bij het thema veiligheid. Annemarie
Dubbink komt met de oplossing: Stuur geen ambtenaar
op een boer af, maar een persoon die hun taal spreekt.
De zaal is onder de indruk van deze eyeopener.
De dag voor de handtekeningensessie, spraken verschillende organisaties af om meer informatie te gaan verzamelen over illegale activiteiten in het Gelderse buitengebied.
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Leerzaam
De vierde editie van de Superboer dag vond plaats op
donderdag 7 november 2019 in Rekken. Deze leerzame
dag vindt eens in de twee jaar plaats. Ruim 250 basisschoolleerlingen uit Eibergen, Enschede en Rekken
brachten een bezoekje aan het melkveebedrijf ‘van’ familie Groot Wassink.
Doel van de dag is het creëren van meer bewustwording over de agrarische wereld. Bewustwording draagt
namelijk bij aan meer waardering voor voedsel en landbouw. Door de Superboer dag maken de basisschoolleerlingen kennis met het leven op de boerderij, de productie van melk en alles wat daar nog meer bij komt kijken.

Het project is in 2013 opgezet, omdat de initiatiefnemers Marly Groot Wassink -Kuiper, Bram Groot Wassink
en Roy Hogemans merkten dat jongeren steeds minder
betrokken zijn bij de landbouw. Marly is basisschoolleerkracht en heeft daardoor zicht op de educatieve
kant van dit programma. Naast haar baan als docent is
Marly woonachtig op een boerderij. De perfecte combinatie voor een succesvolle dag dus.

Van theorie naar praktijk
De weken voorafgaand aan deze dag hebben de leerlingen gewerkt aan het lespakket over de agrarische
sector en gisteren was het dan eindelijk zo ver. De kinderen gingen op excursie. Op de boerderij werd het theoretisch geleerde praktisch gemaakt. De bezoekers werden allemaal boer voor een dag.
De basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 kwamen samen met een meester of juf en/of een ouder
naar de boerderij. Zij gingen in kleine groepjes uiteen en
kwamen langs diverse ‘stationnetjes’.
Bij de melkput kregen de leerlingen uitleg over het melken, het bewaren van de melk en wat een boer doet om
de voedselveiligheid van melk te bewaken.
Bij de kalveren werd uitgelegd wat de dikke melk (biest)
is en hoe lang de kalfjes die melk krijgen. Ook zagen de
kinderen hoe kalfjes drinken. Het aaien van de dieren
was een groot succes, al waren de ruwe tongetjes wel
wat vreemd.

In de koeienstal kregen de jongeren te zien dat er veel
verschil is tussen koeien. Ook werd er gelachen om de
koeienborstel, waar de koeien zichzelf stonden te masseren.
Achter de boerderij werden grondmonsters genomen.
Er werd tevens uitgelegd waarom de grond zo belangrijk is voor de boer. Hier komt namelijk het voedsel voor
de koeien vandaan en daardoor zijn de koeien in staat
om melk te produceren.

Tot slot waren er nog de voerkuilen. Hier kregen de
leerlingen de gelegenheid om te voelen en te ruiken.
Tijdens de pauze kregen de leerlingen allemaal een
glaasje melk en een kommetje yoghurt.
Aan het eind van de dag gingen alle superboeren naar
huis met een heus Superboer diploma.
Kortom: een topdag!
Meer informatie over het project Superboer is hier te
vinden. Dit project wordt ondersteund door FrieslandCampina, ForFarmers en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

BRUIST WONEN
Blijven wonen in de Achterhoek
Op jezelf gaan en een woonplek vinden. Voor veel jongeren is dat lastig. Daarom organiseerde de Leefbaarheidsalliantie Gelderland samen met Jimmy’s Berkelland een avond over wonen in de Achterhoek.

Voor jongeren, door jongeren. Een zeer geslaagde
avond waar jongeren tips kregen van de lokale woningcorporatie en verzekeraar Univé, lifehacks ontvingen
van ‘oma’, gelijkgestemden ontmoetten en inspiratie
opdeden over alternatieve woonvormen. Brent Nijhuis
uit Berkelland vertelde over de mogelijkheden om samen met gelijkgestemden zelf grond te kopen en te
bouwen middels CPO’s (Collectief particulier Opdrachtgeverschap). De jonge projectontwikkelaar Jeroen
Schreurs vulde aan en vertelde over de verschillende
woningprojecten die hij voor jongeren in de Achterhoek
aan het opzetten is, waaronder de verbouwing van een
voormalig schoolgebouw tot studioappartementen en
een heus hotel. Blijven wonen in de Achterhoek: als je
verder denkt kan het dus wel!

STATUTENAVOND

KENNISBANK OP WEBSITE

Om alvast in de agenda te zetten

Vanuit de Leefbaarheidsalliantie en de Provincie Gelderland is een kennisbank opgeet. Deze kennisbank is er
voor iedereen die in de provincie Gelderland woont en
een droom heeft voor zijn/haar buurt. Het begint bij die
droom, maar bij het opzetten van een buurtinitiatief
komt veel kijken. Met een goed idee en veel enthousiasme wordt al veel bereikt, maar door gebrek aan bepaalde kennis kan het initiatief stagneren.

Vanuit de Leefbaarheidsalliantie wordt op maandagavond 10 februari 2020 een avond over statuten georganiseerd. Statuten zijn bepalingen en grondregels die
ten grondslag liggen aan een organisatie. Deze dienen
bij een notaris te worden vastgelegd. De inhoud van
statuten is afhankelijk van de soort rechtspersoon. Denk
hierbij aan een stichting, vereniging, BV of NV.

Kenniskaarten
Om te voorkomen dat het enthousiasme verloren gaat
en daarmee dus ook een mooi initiatief, kan een initiatief contact opnemen met de Leefbaarheidsalliantie
Gelderland, maar ook is er veel kennis ‘op papier’. Een
voorbeeld daarvan zijn de kenniskaarten die op de kennisbank te vinden zijn. Deze kaarten bieden praktische
informatie en bevatten veel korte stappenplannen,
checklists en linkjes naar verdiepende informatie. Belangrijke informatie wordt hierdoor op een beknopte
wijze overzichtelijk gemaakt. De kenniskaarten bevatten
tips uit de praktijk, van andere bewoners.

Taai
Statuten zijn vaak erg taai omgeschreven. Daarnaast
zijn ze dikwijls niet meer actueel.
Tijdens deze avond zal aandacht worden besteed aan
de volgende thema’s:
•
•
•

De kennisbank is hier te vinden.

PS

Flexibele statuten
Moderniseren van statuten
Leesbare statuten.

Het is de bedoeling deze ingewikkelde materie begrijpelijk, leuk en van deze tijd te maken.
Het doel van deze avond is informeren/kennis opdoen
en het thema zo praktisch en actueel mogelijk maken.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland verzorgt diverse
trainingen en workshops. Een overzicht hiervan is hier
te vinden.

Wat levert het op?
Meer kennis op het gebied van statuten.
Waarom zijn statuten zo belangrijk?: Het is belangrijk
voor een rechtspersoon dat zaken in goede tijden goed
op papier staan, zodat er in mindere tijden op kan worden teruggevallen.

Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
06 - 13 48 86 35
info@pjgelderland.nl

