Beleidsplan 2019
Inleiding
2019 is het jaar van nabije projecten zoals Natuurlijk Sturen en Natuurspeelplaatsen. De
leefomgeving dichtbij de bewoners van de streek. Én creatieve oplossingen samen met die
bewoners.
Project met Impact
Natuurspelen
De eerste natuurspeelplaats wordt dit jaar gerealiseerd. Daarna wil het fonds dit project
vermenigvuldigen door samen met andere fondsen meerdere plaatsen in de Lopikerwaard te
realiseren.
50 Dingen boek
De impact van het 50 dingen boek wordt onderzocht. Het boek wordt miniem vernieuwd. Het
fonds wil voor werving in de regio de gezondheidssector benaderen. Vervolgens wordt het boek
verdeeld onder alle schoolklassen van groep 3/4.
Klompenmakerij
Het fonds onderzoekt of en hoe het de klompenmakerij weer nieuw leven in kan blazen.
Inspiratie projecten
Natuurlijk Sturen
Een zoektocht met bewoners uit de streek en gemeente over hoe we wegaanleg en rijgedrag
kunnen beïnvloeden door het creëren van een nog mooiere omgeving.
Project Stiekem
Een project met kunstenaars waarmee we argeloze polderwandelaars willen verrassen!
Hopelijk inspireren en interesseren deze wandelaars kinderen om de route te gaan wandelen.
Waar? Terra incognita Lopikerwaard.
Plankjespad
Onderzoeken en uitwerken of de meest logische natuurspeelplek van de Lopikerwaard in
Benschop kan worden gemaakt: een pad met plankjes (groot, breed, hoog, laag) over de sloot.
Samen met de agrarische natuurvereniging en agrariërs kan dit worden gemaakt.
Goede projecten voorzetten
Tiendweg, Rotondes, Weidevogel Wellness, Streekherder.
Communicatie - van de daken schreeuwen
Via de website en nieuwsbrieven ontvangen streekfans meer informatie. De website krijgt meer
achtergrond per project, zodat anderen ook de verhalen kunnen verkopen. Een speerpunt voor
de communicatie wordt om (op de website) werkgroepen of geïnteresseerden duidelijk en vooraf
te informeren met een filmpje of een inleidende Powerpoint presentatie. De filosofie van het
fonds klopt. Er mag op de trom geslagen worden voor goed bedachte en uitgevoerde projecten.
Het fonds wil mensen blijven uitdagen om na te denken over hun leefomgeving.
Werving
Waarden worden geworven via het warme netwerk van mensen die bij de Lopikerwaarden
passen.
Bestuur
Het bestuur wil dit jaar een schema van aftreden en vernieuwen opstellen.

