GROENLINKS - Juryrapport Klavertje 4 – 2008
GroenLinks Deventer is van mening dat de Stichting Eigentijdse Verbindingen
dit jaar het Klavertje 4 verdient. Zij baseert haar keuze op de volgende
overwegingen.
De Stichting Eigentijdse Verbindingen heeft het aangedurfd om op basis van
particulier initiatief een groot netwerk aan maatschappelijke organisaties
binnen Deventer te verzamelen rondom het thema Duurzaamheid. Deze durf
is beloond met een geslaagde bijeenkomst in de Lebuinus op 4 april van dit
jaar.
Er zijn twee redenen waarom GroenLinks dit een bijzondere prestatie vindt.
Ten eerste heeft de Stichting eigenhandig deelnemers en netwerkpartijen
bereid gevonden deel te nemen aan de manifestatie en aan de vele andere
ontmoetingen. Zij zijn in grote getale verschenen en hebben hun ideeën over
duurzaamheid in de brede zin van het woord geëtaleerd. Het gevolg is dat de
Deventer bevolking kennis heeft kunnen nemen van deze initiatieven en
misschien belangrijker nog, dat de partijen kennis hebben kunnen nemen van
elkaars initiatieven. Er is tijdens de bijeenkomsten flink genetwerkt en dat was
zeker ook een doel van de stichting. GroenLinks waardeert de wijze waarop
het Deventer netwerk op deze wijze met elkaar in contact is gebracht en
nieuwe (eigentijdse) verbanden hebben kunnen aangaan.
Ten tweede waardeert GroenLinks de keuze voor het thema duurzaamheid.
Dit is een thema dat ons aan het hart gaat. Het is een aangename
constatering, dat veel partijen binnen deze stad al heel serieus met dit thema
aan de slag zijn. Door de bijeenkomsten is de aandacht alleen nog maar beter
geworden. Ook de slimme koppeling met een aantal publicitaire activiteiten
heeft voor extra aandacht gezorgd.
Het Klavertje 4 is een aanmoedigingsprijs. Dit betekent dat GroenLinks vindt
dat een goed initiatief vraagt om een vervolg of misschien zelfs een
verbeterslag. Eigentijdse verbindingen zijn belangrijk en kan veel nieuwe
gezichtspunten opleveren. GroenLinks hoopt dus Ook van harte dat het
initiatief wordt voortgezet. Het huidige thema eindigt deze maand. GroenLinks
nodigt de Stichting uit ook in het komende jaar weer een thema te kiezen en
op dezelfde wijze nieuwe verbanden te creëren, bijvoorkeur op terreinen die
daar maatschappelijk om vragen en die niet zondermeer vanzelf tot stand
komen. Het is aan de stichting zelf om daar een besluit in te nemen. Zelf ziet
GroenLinks diverse mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld op het terrein van (de
Wet) Maatschappelijk Ondersteuning of nieuwe vormen van ruimtegebruik.
GroenLinks feliciteert de Stichting Eigentijdse verbindingen en dan met name
de initiatiefneemsters Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf.
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