Tot zover lijkt de 15de editie naadloos aan te sluiten op de vorige 14 edities.
Maar schijn bedriegt. Het zou zonde zijn om de derde lustrumeditie niet aan te grijpen
om een tandje bij te steken.
Het zijn er drie geworden:

•

we grijpen de 15de editie graag aan om een nieuw logo voor de Dag van het Park te

•

de samenwerking die vorig jaar is opgestart met Kom op tegen Kanker

introduceren. Dit moet de uitstraling en de herkenbaarheid van de actie versterken;
wordt op een meer intensieve manier verdergezet;

•

en last but not least gaat de Dag van het Park vanaf 2005 internationaal.

Over elk ‘tandje’ wordt u verder bericht in deze brochure.
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Thema
Zoals steeds wordt ook dit jaar de Dag van het Park opgehangen aan een slogan.
De slogan is ‘Even PARKeren’. We willen duiden op de plaats van parken en openbaar
groen als rustpunt binnen de stad. Men kan er letterlijk even lichamelijk en geestelijk
op adem komen. En terwijl men er dan toch is, dan kan men het park ook ‘eren’
door er op een respectvolle manier gebruik van te maken. Fietst men dan nog samen
met Kom op tegen Kanker van park naar park, dan kan men er ook even letterlijk
‘parkeren’ om het park te ontdekken.
Deze brochure bezorgt u de nodige info omtrent de 15de editie Dag van het Park
zodat u kan beslissen over de deelname van uw stad, gemeente, provincie of
organisatie. Wij hopen natuurlijk op een positief antwoord en garanderen u de nodige
ondersteuning.
De afdeling Bos & Groen staat klaar om van 15de ‘Dag van het Park’ een nieuw succes
te maken. Wij willen dat graag samen met u doen en wensen u nu al veel succes toe!

29 | 0 5 | 200 5
De Dag van het Park is een organisatie van
de afdeling Bos & Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
in samenwerking met Kom tegen Kanker,
de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG),
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de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP).

even
PARKeren
Dit jaar willen we even parkeren in het park en in het groen. Wees gerust… dit is geen
oproep om met de auto het park in te stormen en de graslanden te bezetten.
Eens te meer stellen we ‘de mens’ centraal, de mens die in de hectische wereld van
vandaag op zoek is naar rust. We gunnen die mens de tijd en de ruimte om zichzelf
bewust even te parkeren. En waar kan hij dat beter doen dan in het park
en het openbaar groen. Parken en openbaar groen worden steeds meer de enige
rustpunten, dé oases van rust in onze steden en gemeenten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tal van studies het leven in en tussen het groen
als positief aantonen voor het zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. En eigenlijk
hebben we geen studies nodig om bevestiging te krijgen van wat iedereen zelf aan de
lijve ondervindt… hoe deugddoend een uurtje/dagje parkeren in het groen kan zijn.
En op 29 mei willen we dat met zijn allen op een meer bewuste manier doen.

de slogan 2005
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Hoe meer we bewust zijn en bewust worden van de waarde van parken en openbaar
groen, hoe meer respect we er ook zullen voor hebben. Groen mag niet langer een
randverschijnsel zijn in onze samenleving, het moet meer zijn dan een decor. Het moet
steeds meer, en op een meer bewuste manier, een wezenlijk onderdeel gaan vormen
van de woonomgeving: meer groen, beter toegankelijk en van een betere kwaliteit.
Maar ook de ‘gebruiker’ moet bewuster met dat groen omgaan. Groen komt en is er
niet zomaar, het blijft er niet zomaar. Het is dus dringend noodzakelijk dat de mens het
groen in zijn omgeving meer gaat ‘eren’ zodat het duurzaam behouden kan blijven voor
hem en voor de vele generaties na hem.

Voorstellen van activiteiten
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Het is de kunst om door het opstellen van een attractief programma de interesse los te
weken van de burger, voor de parken en het openbaar groen in het algemeen en voor
het thema in het bijzonder.
Voor de editie 2005 is de link naar het thema ‘Even PARKeren’ vrij eenvoudig te
benaderen: kom naar het park en ervaar de weldoende invloed van een dagje parkeren
in het groen. Wedden dat de bezoeker op dat ogenblik ook open staat om het park te
ontdekken en beter te leren kennen? En beter kennen leidt al gauw tot sterker
waarderen en respecteren. Het park geeft inspiratie voor honderd en één activiteiten.
De keuze van het programma is en blijft een autonome beslissing van elke lokale
organisator op zich. We zijn ervan overtuigd dat de creativiteit, de inspiratie en de
vindingrijkheid zoniet onbegrensd, dan toch in ruime mate aanwezig is bij de
deelnemende besturen om een spetterend programma samen te stellen en om nieuwe
activiteiten te introduceren.

Het thema ‘Even PARKeren’
voor de editie Dag van het Park 2005
biedt heel wat mogelijkheden... enkele tips
Organiseer bij voorkeur zaken die een duidelijke binding hebben met het thema.
Doe bij de organisatie maximaal beroep op verenigingen die actief zijn binnen
provincie, stad of gemeente. Men hoeft daarbij hoegenaamd niet alleen te zoeken in
de richting van verenigingen die actief zijn rond natuur en milieu. Hierbij niet
limitatief enkele ideeën: socio-culturele verenigingen die van nature in hun
programma reeds aandacht besteden aan gezondheid en het zich goed voelen,
jeugdbewegingen die sowieso tal van activiteiten organiseren in een groene
omgeving, sportverenigingen die recreatief sporten in het groen, gezinsbewegingen
die zich aangesproken moeten voelen door het effect van groen op de leefbaarheid en
gezondheid en vooral de ruimte die wordt geboden aan kinderen en ouderen,
verenigingen voor personen met een handicap,…
Het samenwerken met verenigingen biedt meerdere voordelen.
Zo vergroot de samenwerking de mogelijkheden voor programmering.
Tenslotte vertaalt de betrokkenheid van dergelijke verenigingen zich automatisch
in een grotere respons van het publiek.
Verder kan de samenwerking die ontstaat rond de Dag van het Park resulteren
in toekomstige partnerschappen rond parken en stedelijk groen.

thema

7

Samenwerking ‘Kom op tegen Kanker’
Vorig jaar werd een eerste maal intensief samengewerkt met Kom op tegen Kanker in
het kader van de Dag van het Park. Resultaat was dat in 26 steden of gemeenten
gefietst werd tegen kanker, van park naar park. Deze samenwerking wordt dit jaar
intensiever. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door het samengaan van een aantal
bijkomende partners.
Er worden 15 fietszoektochten georganiseerd, van park naar park. De tochten worden
gebundeld in een gids die op ruime schaal te koop zal worden aangeboden.
De gids bevat ook het deelnemingsformulier aan de zoektochten. De fietszoektochten
8

worden opgestart en feestelijk ingereden tijdens de Dag van het Park. Nadien krijgt
iedereen de kans tot half september om één of meerdere van deze tochten te fietsen.
De opbrengst van de verkoop van de gidsen en deelnemingsformulieren gaat naar
Kom op tegen Kanker.
De fietstochten starten en eindigen in een park. Onderweg worden ook heel wat
andere interessante groene plekjes aangedaan. Dit kunnen parken, bossen, natuurgebieden, maar ook interessante bermen of kleine landschapselementen zijn. Wie
meefietst wordt dan ook regelmatig uitgenodigd om ‘even te parkeren’ in het groen.
En laat dat nu net het thema van de Dag van het Park zijn… Het wedstrijdelement
verbonden aan de zoektocht maakt het allemaal nog wat spannender.
De organisatoren van de actie zullen steden en gemeenten individueel aanspreken
om te participeren in dit project. De 15 fietszoektochten zijn evenwichtig gespreid over
Vlaanderen.

samenwerking

Ook Nederland
in de ban van de Dag van het Park
De Dag van het Park krijgt vanaf 2005 navolging in Nederland.
Met Vlaanderen als inspiratiebron organiseert ANWB op 29 mei 2005 de eerste
Nederlandse Dag van het Park.
Er is bewust en na overleg met onze afdeling gekozen voor dezelfde datum.
Zo versterken de acties in beide landen elkaar. De ANWB heeft voor de eerste editie
de 30 grootste Nederlandse steden en gemeenten aangesproken. 27 hebben
toegezegd, waaronder steden als Amsterdam, Rotterdam, De Haag en Utrecht.
Dit is duidelijk een nieuwe en historische stap voorwaarts. Dit is mede de verdienste
van u allen. Uw jarenlange enthousiaste deelname aan de Dag van het Park straalt
vanaf nu af op het buitenland. Op naar een eerste Europese Dag van het Park?

29|05|2005

internationaal
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Logistieke steun
Zoals dit de voorbije edities al het geval was, neemt de afdeling Bos & Groen de rol
van initiatiefnemer en coördinator op zich.
De afdeling coördineert en organiseert niet alleen zelf, ze biedt aan de deelnemende
gemeenten, steden, provincies en andere organisaties ook gratis logistieke steun aan.
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verzorgt daarnaast ook de contacten
met de nationale pers ( schrijvende pers, radio en televisie ) waarbij de hele actie
en het thema worden belicht.
Het is duidelijk dat de boodschap die in deze contacten wordt gebracht van algemene
aard is en dat niet in detail kan ingegaan worden op elke activiteit van elk
deelnemend bestuur. Elke stad, gemeente, provincie of organisatie verzorgt dan ook
zelf de publiciteit en de informatieverstrekking over de eigen activiteiten. Neem
daartoe contact op met de lokale medewerkers en vertegenwoordigers van de pers.
Maar vergeet vooral ook de eigen kanalen van de stad of gemeente niet. Via het
gemeentelijk infoblad bereik je heel veel inwoners.
Steden, gemeenten en provincies die beschikken over een communicatieverantwoordelijke mogen zich gelukkig prijzen. Doe er beroep op! Zij zijn het beste
geplaatst om lokaal de juiste strategie uit te werken.
Wanneer u uw deelname hebt bevestigd ontvangt u een bestelformulier voor
logistieke steun. U krijgt op dat ogenblik ook een overzicht en beschrijving van wat
wij u kunnen aanbieden.

afdelingBos&Groen
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Openbare besturen en organisaties
slaan de handen in elkaar
Het openbare park- en groenbeleid is niet enkel een zaak van het Vlaamse gewest,
of van de provincies, of van de steden en gemeenten. Neen, het is een zaak van alle
openbare besturen samen, ongeacht het bestuurlijk niveau. De resultaten van de
kerntakendiscussie terzake bewijzen dit.
In de toekomst willen we echter komen tot een meer duurzame en gestructureerde
vorm van overleg en samenwerking. De Dag van het Park kan hier als katalysator
fungeren.
In het kader van de organisatie ervan is er overleg met de Vereniging voor Openbaar
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Groen (VVOG), de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging voor
Vlaamse Provincies (VVP).
Voor de editie 2005 wordt de samenwerking met Kom op tegen Kanker bestendigd en
worden in de marge samenwerkingsverbanden met nieuwe partners aangegaan.

Een permanent aanspreekpunt…
om u nog beter te dienen
Wij weten dat het voor de gemeente, stad of provincie geen evidentie is om elk jaar
weer de stap te zetten om te organiseren in het kader van de Dag van het Park.
Om dit alles te kunnen realiseren heeft de afdeling Bos & Groen, zoals tijdens de
voorbije edities, een samenwerking aangegaan met de Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG).

telefoon >

0476 47 17 36

Zij zullen u eerstdaags contacteren in verband met uw al of niet deelnemen aan de
Dag van het Park. Zij organiseren ook een permanent aanspreekpunt waar u terecht
kunt met al uw vragen in verband met de organisatie. Dit houdt onder meer in het
mee zoeken naar voorstellen op het vlak van programmering. Het is duidelijk dat zij
hierbij vooral zullen streven om ook inhoudelijke acties op te nemen in het
programma. Maar daarnaast worden ook de sterkhouders vanuit de voorbije edities
niet uit het oog verloren.
Zij zullen ook instaan voor het verzamelen van alle programma's en het verwerken
ervan in de alom gekende en gewaardeerde programmabrochure.
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Om dit alles zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen stelt de VVOG een centraal
telefoonnummer en e-mail adres ter beschikking.
Onthoud voor eens en voor altijd volgende coördinaten…
de snelste weg tot een succesvolle Dag van het Park.

Contactpersoon | Rudi Geerardyn
Telefoon | 0476-47 17 36
E-mail | dagvanhetpark@vvog.org

dagvanhetpark@vvog.org
e-mail >

> Inschrijvingsformulier
De stad/gemeente
De provincie
De organisatie

Doet mee aan en plant activiteiten in het kader van
de actie ‘Dag van het Park’ op 29 mei 2005.
Contactpersoon
Naam
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Adres
Postnummer + gemeente
Telefoon

Fax

e-mail adres
Plaats

Datum

(handtekening)

Opsturen of faxen naar
Permanent Secretariaat ‘Dag van het Park’
p/a Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
Predikherenrei 1c - 8000 Brugge
Telefoon > 050-33 21 33 | Fax > 050-33 20 62
E-mail > dagvanhetpark@vvog.org

even PARKeren

Uiterlijke inschrijvingsdatum > 14 Januari 2005

