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2, 3 & 9 DECEMBER 2020  .  ONLINE VIA ZOOM  . VAN 14.00 TOT 15.30 UUR

Beste fan van het platteland, 

Reserveert u alvast ruimte voor de WinterWebinars die de P10 in 
december organiseert? We nodigen u uit mee te praten over de 
grote vraagstukken van ons land, zoals de energie- en zorgtransitie 
en de woonopgave en hoe dit alles een plek krijgt zodat het platte-
land aantrekkelijk blijft. Want op en samen met het platteland zijn 
deze oplossingen te vinden, daar zijn wij - als netwerk van platte-
landsgemeenten - van overtuigd. 
Tegelijkertijd kent het platteland zorgen als vergrijzing, financiële 
tekorten en zorg om natuur en landschap.  
Deelt u uw visie en denkt u met ons mee tijdens (een van) de Winter-
Webinars? 

Op 2 DECEMBER spreken we met elkaar over Leefbaar Platteland. 
Duurzaam Platteland is het thema van de WinterWebinar op 
3 DECEMBER. En op 9 DECEMBER wisselen we graag met u van 
gedachten over Sociaal Platteland. De WinterWebinars zijn telkens 
van 14.00 - 15.30 uur. 

Over deze thema’s gaan we met een aantal gasten en met u als 
deelnemer in gesprek. Het exacte programma volgt en leest u in 
onze tweede Krant van het Platteland. Deze verschijnt rond 25 
november. In de eerste editie van deze krant leest u al veel over 
waarom wij dit doen. U vindt deze op onze website.

Ieder jaar organiseert de P10 een Winter- en een Zomersessie. Nu we 
u dit jaar niet op een centrale plek in Nederland kunnen ontmoeten, 
zien we u graag online. Onze WinterWebinars zijn te volgen via 
ZOOM. De inloggegevens ontvangt u voorafgaand. Aanmelden is 
nodig. Dat kunt u doen met dit formulier. 

Graag tot begin december!

Ellen van Selm
Voorzitter P10 & burgemeester van Opsterland


