samenwerkingsverband
plattelandsgemeenten

ZOMERSESSIE
UITNODIGING
30 juni 2022 | 09.00-16.30 uur
Prosperpolder | Grenspark Groot Saeftinghe
Op de grens van land en water, zoet en zout, historie en innovatie, Nederland en België ontmoeten we elkaar
in de Prosper, een authentiek polderdorp gelegen in het hart van Grenspark Groot Saeftinghe. Daar bieden
we u een programma vol ontmoeting, excursies en workshops aan. Bent u er ook bij? Aanmelden kan tot
uiterlijk 15 juni 2022.

Programma
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.45 uur
16.15 uur

Inloop
Welkom
Vergadering Algemeen Bestuur
Excursies
Lunch & uitreiking Henk Aalderink-prijs
Vergadering Gemeentesecretarissen
Workshops
Workshops & excursies
Afsluiting & borrel

Excursies
Prosperhoeve
Al wandelend ontdekt u tijdens deze excursie een uniek stuk erfgoed. Na inpoldering in de zeventiende eeuw werd vanuit
de Prosperhoeve de exploitatie van alle omliggende poldergronden aangestuurd. Vandaag de dag wordt de uitdaging
aangegaan om de Prosperhoeve een toekomstgerichte functie als onthaalpoort van Grenspark Groot Saeftinghe te geven,
zonder verlies van de bijzondere identiteit.
Hedwige-Prosperproject
Met het Hedwige-Prosperproject worden twee polders ingericht als getijdengebied. In de Hedwigepolder en Proserpolder
zal de Schelde weer vrij spel krijgen. Tijdens deze fietsexcursie nemen we u mee langs de nieuw aangelegde waterkering.
Bourgondisch Hulst
Middels een bustour langs diverse streekholders maakt u kennis met al het moois en lekkers
dat het grenspark te bieden heeft. De route biedt de mooiste vergezichten over de
Westerschelde, en laat de parels van het gebied zien.

Workshops
Deelmobiliteit op het platteland
Op het platteland is het niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarden van deelmobiliteit. Gebruikers zijn verspreid
over een grote oppervlakte en het gebruik van auto’s is vanzelfsprekend. Toch liggen er kansen voor deelmobiliteit op het
platteland. In deze workshop delen we ervaringen op verschillende schaalniveaus. De workshop wordt geleid door Abel
Hoekstra van gemeente Hollands Kroon, Eric Caspers van gemeente Schouwen-Duivenland en Pieter Jan Meire van
Grenspark Groot Saeftinghe.
Lokale burgerparticipatie
Een horizontale aanpak met actieve streekholders is het uitgangspunt van het grenspark. In projecten erkennen partners
en streekholders elkaars belangen en onderzoeken ze welke concrete stappen bijdragen aan de vitaliteit van de regio. In
deze workshop deelt Richard Rozemeijer van het grensparkteam inzichten en ervaringen omtrent burgerparticipatie. U
wordt uitgedaagd om de participatiecultuur in uw lokaal bestuur tegen het licht te houden.
Wonen & werken in Zeeuws Vlaanderen
In 2019 is Tragel, in samenwerking met gemeente Hulst en woningcorporaties, gestart met een project om jonge Spaanse
zorgmedewerkers naar Hulst te halen om te werken. In de workshop lichten we toe hoe Spaanse zorgmedewerkers
huisvesting wordt geboden en hoe ze inburgeren. We bespreken eveneens de methodiek voor het toewijzen van woningen
aan personen uit de regio. De workshop wordt geleid door Guus Bannenberg van Tragel Zorg en Ralph van Dijk van
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
Destination Branding
Wat onderscheidt nu écht de ene bestemming van de andere? Hoe kom je tot een ‘eigenheid’ waar bewoners en
ondernemers trots op zijn en die zich vertaalt naar een sterk merk? We lichten de methodiek ‘destination branding’ toe
met het koppige en passievolle grenspark als voorbeeld. De workshop wordt geleid door Paulus Emden Huitema en Ellen
Honig van Identity Matching Academy.
Klimaatadaptatie
Zeeuws-Vlaanderen (en heel Nederland) kent een lange traditie in het leren omgaan met de Schelde, een uitdaging die nog
steeds relevant is. De klimaatverandering gaat, vroeg of laat, het landschap beïnvloeden. De vraag is hoe ecosystemen en
landschappen daarop reageren. Aan de hand van een serious game deelt Jim van Belzen, onderzoeker bij het NIOZ,
gegevens en resultaten van onder meer zijn onderzoek.
Villagedeals
In navolging van de citydeals wordt nu gewerkt aan villagedeals. In deze workshop lichten we het plan van aanpak toe en
bespreken we de volgende thema's: stromende woningmarkt, slimme voorzieningen en zelfbewuste economie. De
workshop wordt geleid door Regien van Adrichem van Platform31 en Tim op ’t Hoog van het ministerie van BZK.

Locatie

Suggesties overnachting

Parkeren en openbaar vervoer

Jeugdcentrum Prosperpolder
St-Engelbertusstraat 5,
9130 Beveren, België

B&B De Zilte Schorre
B&B De Arenberghoeve
B&B Het Verborgen Geluk
Van der Valk Hotel Beveren
Hotel Hulst

De locatie is niet bereikbaar met bus, metro of tram.
Het dichtstbijzijnde treinstation is station Beveren.
Vandaar rijdt u 30 minuten met de auto naar de
locatie.

De Zomersessie 2022 wordt georganiseerd door gemeente Hulst, in samenwerking met de P10

