De zeven themagroepen:
Themagroep 1: Substantiële voedselproductie op lokale schaal
In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn een aantal dorpstuin-, en lokale voedselinitiatieven bezig om
vorm te geven aan een voedselvisie voor SWF. Wat kunnen we gezamenlijk bereiken om lokale
duurzame voedselproductie en consumptie op gang te brengen en wat hebben we nodig van de
politiek, gemeente en provincie? Door middel van kennisoverdracht proberen we substantiële
groente- en fruitproductie te stimuleren op dorpsniveau. En daarnaast is een lokale
voedselcoöperatie in oprichting om ook andere lokale biologische producten gezamenlijk in te
kopen. Graag vertellen we over ons ‘model’ en de manier waarop je dit wellicht in je eigen dorp of
omgeving kan kopiëren.
Presentatie: Bregje Hamelynck, Zelfoogsttuin Ús Hôf.

Themagroep 2: ‘Afval, Dorpen campagne Ho! Net yn ’e kliko’
Uitleg over een inspirerende campagne ontwikkeld door vier Friese dorpen en momenteel in
uitvoering. Dit jaar kan een nieuwe groep dorpen onder begeleiding starten met de campagne. Dus:
dorpen gezocht! Het doel van de campagne is 25% minder restafval in de grijze container. Dit is niet
alleen te bereiken door met z’n allen minder afval te produceren maar ook door ons afval beter
gescheiden weg te gooien. Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagnesticker “Ho!
Net yn ‘e Kliko!” op hun kliko te plakken. In het campagnejaar maakt iedereen met een sticker op
zijn/haar kliko kans op een ‘prijs’. Wat zijn de ervaringen binnen de huidige campagnedorpen en wat
zijn de mogelijkheden voor nieuwe dorpen?
Presentatie: Anne Oosterdijk

Themagroep 3: Keunstwurk
Overal in Fryslân ontstaan ideeën in het kader van de Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van
Europa in 2018. Centraal staat het hoofdthema 'iepen mienskip': iedereen mag meedoen en we doen
dat gezamenlijk. Als je rondloopt met een mooi idee, hoe zorg je er dan voor dat je dit idee ook echt
uit kan voeren? Wie zijn de andere initiatiefnemers en waar gaan hun projecten over? Hoe kan ik me
aansluiten bij een project? Keunstwurk en CH2018 presenteren Stipe.frl: de website die je verder
helpt met jouw culturele initiatief door middel van informatie, handvatten en workshops. Daarnaast
is op Stipe een overzicht te vinden van de projecten van andere initiatiefnemers en is er de
mogelijkheid om je bij een project aan te sluiten. In deze workshop zal Keunstwurk de functie en
werkwijze van Stipe.frl toelichten. Daarbij nodigt Keunstwurk een van de projecten uit als illustrerend
voorbeeld.
Presentatie: Judith Baarsma van Keunstwurk en een initiatiefnemer van een voorbeeldproject.

Themagroep 4: Economie; een nieuw ruilmiddel is geboren! Het heet Pyk.
We weten al jaren dat de Friese economie achter loopt bij die van de Randstad. Daarmee zijn we niet
arm of zo. Maar 80% van hetgeen hier aan geld binnenkomt verdwijnt weer binnen een maand. Daar
kunnen we IETS aan doen. We kunnen er voor zorgen dat de middelen wat langer blijven circuleren.
Het Netwerk Duurzame Dorpen heeft besloten deze handschoen op te pakken. Door het invoeren
van de Pyk. Daarmee kan een virtueel ruilmiddel in omloop worden gebracht. Dit kan worden
verdiend door bedrijven onderling die dit accepteren, maar ook door particulieren die dit kunnen
verdienen. Door zo veel mogelijk betalingen in Pyk te doen kan er voor worden gezorgd dat dit in
Fryslân gaat circuleren. Hoe vaker dit gebeurt hoe meer de Friese economie hiermee wordt
geholpen.

De Pyk kan worden “gekocht” maar ook weer worden omgezet in euro's. Maar hij moet eerst gaan
circuleren. Gebeurt dit niet, dan wordt de waarde minder. Hiermee wordt een prikkel toegevoegd
om het te gebruiken. In de Workshop wordt uitgelegd hoe het werkt en welke toegevoegde waarde
dit kan hebben. U kunt zich aanmelden voor deelname aan het pilot-project, zodat de knelpunten
kunnen worden opgelost en uiteindelijk in 2018 in heel Fryslân kan worden ingevoerd.
Presentatie: René Poppen, bestuurslid Ús Koöperaasje en Coördinator Themagroep Lokale Economie

Themagroep 5: Mobiliteit, project Duim omHeeg
Project Duim omHeeg door Janke Postema e.a. en project Samobiel door Victor Wollaert en Rob de
Vree. Zij geven uitleg over twee projecten om de bereikbaarheid van Friese dorpen te verbeteren.
Veel Hegemer auto’s rijden heen en weer naar Sneek met maar één persoon. Tegelijkertijd hebben
veel inwoners van Heeg én de vakantiegasten juist geen auto of ander vervoer tot hun beschikking.
Duim omHeeg gaat het ‘duimreizen’ weer introduceren. Goed voor de portemonnee, de gastvrijheid,
het milieu en de gezelligheid!
Presentatie: Janke Postema, inwoner van Heeg en initiatiefnemer van Duim omHeeg.

Samobiel
Samobiel is meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan en heeft zijn waarde in Zweden al
ruimschoots bewezen. Samobiel maakt meerijden met dorpsgenoten makkelijk via een, ook voor
ouderen, eenvoudig te bedienen dorpswebsite die vraag naar en aanbod van ritten vanuit het dorp
bij elkaar brengt. Samen met lokaal beheerders stimuleert Samobiel het gebruik, onder andere door
de mogelijkheid om samen geld te verdienen voor het dorp. Samobiel heeft nog plek voor Friese pilot
dorpen: dus dorpen gezocht!
Presentatie: Victor Wollaert en Rob de Vree, initiatiefnemers van Samobiel in Nederland

Themagroep 6: Zorg Lokaal
Deze workshop is voor initiatiefnemers die aan de slag gaan met zorg. Er gaat veel veranderen in de
zorg. Bewoners zullen ook op lokaal niveau invulling moeten geven voor zorg voor elkaar.
Gemeenten schrijven wij zijn er klaar voor……. maar waar is men eigenlijk klaar voor?? Zorg Lokaal
verbindt ideeën. Koplopers vertellen elkaar wat er gebeurt in het dorp en op het platteland en geven
zorg handen en voeten in de praktijk in hun leefomgeving.
Presentatie: Titus Sijmonsma van Doarpswurk

Themagroep 7: Energie
Wil je in jouw gemeenschap aan de slag met energie?
Dan helpt deze workshop je verder om de eerste stappen te zetten.
Er komen twee onderwerpen aan de orde: energiebesparing en duurzame energie opwek.
Energiebesparing bevorderen is een logische stap op weg naar onafhankelijkheid van fossiele
brandstoffen. We presenteren je een kant en klare aanpak voor een zogenaamde ‘Energiestrijd’: 15
huishoudens strijden met elkaar om zoveel mogelijk energie te besparen.
Samen aan de slag met duurzame energie opwek?
Energiecoöperatie Duurzaam Heeg laat zien dat het kan. Via de zogenaamde Postcoderoos regeling
investeren zo’n 20 huishoudens in een gezamenlijke zonnedak op een bedrijvenloods.
Anton van Wijk van Duurzaam Heeg vertelt over dit project.

