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Aan: Alle gemeenteraadsleden van de politieke partijen van alle gemeenten in het Geopark

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht; fundament van onze leefomgeving

Ze zijn van alle tijden: transities, aanpassingen en veranderingen in het landschap. Wie ze (her)kent  
en kan plaatsen koestert ze en weet ook dat iedere generatie weer nieuwe lagen aan het landschap 
toevoegt. Bewoners zijn meer betrokken bij hun woon- en leefomgeving naarmate zij daar meer 
over weten. 

Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht richt zich op het actief delen en ontwikkelen 
van kennis over een bijzonder landschap waarvan uw gemeente deel uitmaakt: dat van de hele 
Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden daarvan (Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, 
Eemland en de kust van de voormalige Zuiderzee). Smeltwaterdalen, landgoederen, grafheuvels,  
zandverstuivingen, veengebieden en forten. Ze vormen samen een bijzondere geschiedenis van 
millenia waar de huidige samenleving letterlijk en figuurlijk op voortbouwt. Dit gebied leeft! Een 
gebied van wereldformaat dat de UNESCO kwalificatie Geopark verdient. Het Geopark heeft meer 
dan 50 Partners (zie ook www.geoparkhgv.nl). Een stevig netwerk van burgers, boeren, 
landgoedeigenaren en -beheerders, maatschappelijke organisaties, waterschappen en gemeenten. 

Als (toekomstig) bestuurder of raadslid vragen we u om dit breed gedragen burgerinitiatief aandacht 
te geven. Het biedt de unieke kans om verleden, heden en toekomst te verbinden en bewoners te 
betrekken bij complexe, actuele thema’s als bodem, water en de herbestemming van erfgoed. De 
UNESCO status van het Geopark maakt het gebied onderdeel van een wereldwijd netwerk. Het 
biedt de mogelijkheid voor educatie over de samenhang van het gebied en biedt een fundament 
voor duurzame ontwikkeling, terwijl het gebied niet belast wordt met nieuwe wet- en regelgeving. 

Wij nodigen uw partij van harte uit ons burgerinitiatief te steunen. Neem ons initiatief op in 
uw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen en verbind u aan de 
doelstelling van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Hiervoor kunt u in uw programma 
bijvoorbeeld de volgende tekst opnemen:

“Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat zich enthousiast en deskundig 
inzet voor het verspreiden van het verhaal van onze leefomgeving. Zo wil het bijdragen aan de 
duurzame ontwikkeling van het gebied en burgers, boeren, landgoedeigenaren en -beheerders, 
maatschappelijke organisaties en overheden verbinden. Het burgerinitiatief streeft naar de Unesco-
kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden (Vechtstreek, 
Kromme Rijnstreek en Eemland). Wij staan achter de doelstelling van het Geopark Heuvelrug Gooi 
en Vecht en ondersteunen het burgerinitiatief waar mogelijk”.

Bij voorbaat dank, mede namens bestuur en vrijwilligers van het Geopark.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot ondergetekende. Hartelijke groeten,

Marc Hofstra
Voorzitter Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Mobiel: 06 224 85 608
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