Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht
in ontwikkeling

Willian Shakespeare zei het al …

What's in a name? That, which we call a rose,
by any other name would smell as sweet.

Dit geldt ook voor ons Geopark
Wil jij meedenken over de nieuwe naam van ons Geopark?
Sinds de samenvoeging van de burgerinitiatieven Geopark Heuvelrug en Geopark Gooi en Vecht,
afgelopen januari, zijn we aan het puzzelen op de nieuwe naam van ons Geopark. We hebben als
tijdelijke naam Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht, maar zijn op zoek naar een nieuwe naam die meer
recht doet aan het hele gebied en de criteria die we daar voor hebben opgesteld. Niet eenvoudig, want
we hebben veel criteria. Maar we moeten voort en er zal dus binnenkort een keuze gemaakt worden.
Hierbij sturen we jullie de criteria en de huidige shortlist.
Als je mee wilt denken: heel graag! Geef dan met een reply aan welke naam je het meest passend vindt.
En als je nog een betere ingeving krijgt: aarzel niet en laat het ons weten!
De criteria:
• is herkenbaar
• zegt iets kenmerkends, passends over het gebied
• is onomstreden voor alle betrokken partijen en deelgebieden, dus vermijdt de namen van een of
enkele delen van het gebied (Heuvelrug, Gooi, Vecht, Kromme Rijn en Eem)
• ligt gemakkelijk in het gehoor, ook in het Engels
• niet al in gebruik door anderen en beschikbaar als websitenaam.
De huidige shortlist:
• Geopark Waterheuvel
• Geopark Hart van Holland
• Geopark Gooimeer tot Rijn
• Geopark MiddenLand
• Geopark Midland
Of wellicht nog een andere passende naam: .....
Als je mee wilt denken en goede ideeën hebt, laat het ons dan uiterlijk 8 juni weten.
Alvast dank voor het meedenken.
Marc Hofstra, voorzitter

Wilt u anderen attent maken op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomstenbron; elke bijdrage, hoe klein ook, helpt ons initiatief verder en is zeer
welkom op NL62 RABO 0322 0867 60, waarvoor hartelijk dank.

