
Geachte partner,

In het kader van de toekomstvisie en het landschapsontwikkelingsplan Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden wordt op 3 en 4 juli 2019 de LA5HL werkconferentie georganiseerd. Tijdens 
deze tweedaagse inspiratie- en ontwerpsessie gaan alle stakeholders uit het maatschappelijk 
middenveld samen aan de slag met de toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

AANLEIDING
Het Landschapsontwikkelingsplan vormt één 
van een 15 tal opgaven die in het kader van 
de RMA door de regio zijn benoemd. Het 
beoogde resultaat is een toekomstvisie voor 
het landschap, waarin kansen en bedreigingen 
voor goede landschapsontwikkeling 
en de te realiseren programma’s en 
projecten in beeld zijn gebracht. Binnen 
de tweedaagse werkconferentie brengen 
we de stakeholders bij elkaar om samen 
na te denken over 6 thema’s en draagvlak 
te creëren voor de toekomstvisie en het 
landschapsontwikkelingplan.

De eerste dag staat in het teken van het 
vergaren van kennis. Op de tweede dag gaan 
we echt aan de slag met de opgaves die in 
het gebied spelen. Aan het eind van deze 
twee dagen presenteren we de resultaten aan 

een forum van bestuurders van gemeenten, 
provincies en het waterschap, maar ook aan 
bewoners van de regio. Alles tijdens deze 
twee dagen draait uiteindelijk om het vinden 
van oplossingen voor complexe vraagstukken.

Tijdens de werkconferentie staan 6 thema’s 
centraal:

 ■ Toekomst van de agrarische sector

 ■ Versterken van de vrijetijdseconomie

 ■ Betere bereikbaarheid

 ■ Waterveiligheid en klimaatadaptatie

 ■ Omgang met bodemdaling

 ■ Energietransitie



VOORLOPIG PROGRAMMA

Woensdag 3 juli Donderdag 4 juli

Graag willen wij u uitnodigen voor deze tweedaagse inspiratie- en ontwerpsessie. Wij hopen u 3 en 4 
juli a.s. te mogen begroeten in Zalen- en Partycentrum De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg. 
Inschrijven kan vanaf 3 juni via www.LA5HL.nl. Op deze website kunt u ook de meest actuele 
informatie over het project en de werkconferentie vinden.

Namens Werkgroep RMA-Landschapsontwikkeling,

Serge Vonk (IMOSS) 
Dick Verwoert (ambtelijk trekker RMA-LANDSCHAP AV5HL)

BLOK 1 | 9:00-13:00

 ■ Kennismaking 
We introduceren de opgave en het 
gebied en vertellen waarmee en hoe 
we aan de slag gaan.

 ■ Kennislezingen 
Tijdens een aantal lezingen verdiepen 
we ons in de opgaven binnen de regio. 
De 6 thema’s staan hierbij centraal.

BLOK 2 | 14:00-18:00

 ■ Het veld in 
Om de opgaven in het gebied met 
eigen ogen te bekijken gaan we onder 
leiding van experts op pad.

 ■ Vormen themagroepen

BLOK 3 | 20:00-22:00

 ■ Themadiscussie 
‘s Avonds gaan we de eerste discussies 
voeren in de themagroepen.

BLOK 4 | 9:00-13:00

 ■ Uitwerken van de thema’s 
We gaan in de groepen de resultaten 
van de themadiscussies op kaart zetten. 
We brainstormen over de toekomst en 
schetsen op oplossingen. Het resultaat 
van deze inspiratie- en schetssessie is 
een korte pitch.

BLOK 5 | 15:00-18:00

 ■ Presentaties 
De pitches worden gepresenteerd aan 
een forum van bestuurders en andere 
geïnteresseerden.

 ■ Plenaire discussie

 ■ Gezamenlijke afsluiting 
Samen sluiten we de werkconferentie 
af en kijken we terug op twee dagen 
vol inspiratie en nieuwe ideeën voor 
de toekomst van Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden!
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http://www.LA5HL.nl

