Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Eemland, Kromme Rijnstreek

Van de voorzitter
Ja, de keuze voor onze nieuwe naam is gemaakt. Het was een lastige puzzel omdat er eigenlijk
geen naam te vinden bleek te zijn die aan alle criteria voldoet. We mochten vele adviezen
ontvangen, met name van Globrands, de Adviescommissie Aardrijkskundige Namen in
Nederland, het NFUGG, CommunicatieCheck, onze eigen achterban, onze Adviescommissie en
onze Raad van Advies. Allen veel dank daarvoor! Gaandeweg raakten we er van overtuigd dat
elke fantasienaam, hoe leuk sommigen ook, weerstand zou oproepen en moeilijk snel en goed in
te voeren zou zijn en dat een geografische aanduiding voor de herkenbaarheid wel heel erg
belangrijk is, zo niet het belangrijkste.
Het bestuur heeft - in lijn met de meeste adviezen - unaniem besloten de huidige tijdelijke naam, met een minieme
aanpassing, tot onze vaste naam te maken: Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.
Daar waar ruimte is, vooralsnog alleen in de kop van de website en de kop van de nieuwsbrief, komt daaronder in
kleinere letters een regel met de deelgebieden: Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Eemland, Kromme Rijnstreek.
Het bestuur heeft onlangs ons eerste echte Beleidsplan vastgesteld. Het plan beschrijft onze visie, ambities en
plannen voor 2020-2024, zie verder…
Op 2 juli reikten we in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over Rhenen uit aan
Hans Boerkamp, wethouder Rhenen, Frans ter Maten, bestuurder Waterschap Vallei en Veluwe en Marten
Verbruggen, directeur RAAP.
Op 8 juli was de uitreiking van de Ontdekkaart en het Informatieboekje over De Bilt en Stichtse Vecht aan Maarten
van Dijk, wethouder Stichtse Vecht en Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Onze inzet en
producten werden alom enthousiast ontvangen.
En we mochten wederom een nieuwe Partner verwelkomen: het Goois Natuurreservaat. Directeur-bestuurder Karin
Kos tekende de bijbehorende verklaring.
Tot slot nog een mooi nieuwtje: de Raad van Advies werd uitgebreid met Nanning Mol, burgemeester van de
gemeente Laren.
Iedereen een gezonde en mooie zomer gewenst.
Hartelijke groeten,
Marc Hofstra

Nieuw lid van de Raad van Advies
Onlangs heeft Nanning Mol zich bereid verklaard toe te treden tot de Raad van Advies.
Nanning Mol (Hoorn, 1980) is een Nederlandse bestuurder en politicus van de VVD. Sinds 30
september 2019 is hij burgemeester van de gemeente Laren.
Eerder was Nanning wethouder en locoburgemeester van Voorschoten en bestuursadviseur van
de Unie van Waterschappen.

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.

spiegelganzen? in Eemland

Nieuwe Partner
Goois Natuurreservaat
Voor de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar
gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te
behouden en aan het publiek het genot van dat natuurschoon te verzekeren.
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Overhandiging Ontdekkaart en Ken je Ondergrond boekje van Rhenen e.o.
Op 2 juli zijn in het Stadsmuseum van Rhenen de Ontdekkaart en het boekje Ken je
Ondergrond op gepaste afstand overhandigd aan o.a. wethouder Hans Boerkamp van de
gemeente Rhenen.
De uitgaves voor Rhenen werden financieel mogelijk gemaakt door het voormalige Gast en
Weeshuis van Rhenen, het Waterschap Vallei en Veluwe, RAAP, het coöperatiefonds van de
Rabobank en een anonieme gift.

Overhandiging Ontdekkaart en Ken je Ondergrond boekje van De Bilt / Stichtse Vecht
Op 8 juli zijn in het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven de Ontdekkaart en het boekje Ken
je Ondergrond overhandigd aan o.a. wethouder Maarten van Dijk van gemeente Stichtse
Vecht en Peter Smit, bestuurder van Waterschap AGV.
De uitgaves voor De Bilt en Stichtse Vecht werden mogelijk gemaakt door bijdrages van het
Waterschap Amstel Gooi en Vecht en KIEM, een samenwerkingsverband van het Elise
Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht.
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