PERSBERICHT 25 november 2013

De VHG biedt de mogelijkheid aan tuin- en landschapsontwerpers om vanaf 1 januari 2014 lid te
worden en een vakgroep ontwerpers op te richten binnen haar brancheorganisatie. Naar aanleiding
hiervan wil |het ontwerp instituut|in gesprek met ontwerpers over de vraag :

Hoe kunnen ontwerpers samen meer betekenen dan
individueel?
Op woensdag 18 december om 19.30u vindt deze bijeenkomst plaats in het ACEC te Apeldoorn.
Twee sprekers houden over een aspect van dit thema een korte inleiding. Hiervoor hebben
tuinontwerper en columnist Ruud Aanhane en tuin- en landschapsarchitect Jhon van Veelen
toegezegd. Deze laatste is oud voorzitter van de Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur
(NVTL). Beiden hebben een uitgesproken gedachte die ze zullen verkondigen.
Onder leiding van gespreksleider Gerrit Steenbergen (directeur van ACEC) wordt over een aantal
stellingen gesproken zodat ieder zich een eigen mening kan vormen. Op het einde wordt over deze
stellingen gestemd. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om eigen aandachtspunten, wensen of
eisen naar voren te brengen en te verdedigen. Daarmee krijgt iedereen de kans om zijn of haar stem
te laten horen. Zo zal het vakgebied zich ontwikkelen en mede door ieders kennis en kunde meer
toekomst krijgen. Of dat nu bij de VHG is of via een andere weg. Voor de ontwerpersgroep is het
belangrijk aan te duiden wat er geboden zou moeten worden en uit te kristalliseren wat er samen
meer bereikt kan worden dan individueel.
Het resultaat van deze avond wordt overhandigd aan de directie van de VHG om mee te nemen in
hun planvorming en toekomstvisie.
|het ontwerp instituut| verwacht een massale opkomst. Toegang en koffie zijn gratis. Aanmelden is
wel nodig, via info@ontwerpinstituut.nl. Er wordt daarna een bevestiging toegestuurd. De avond
start om 19u30 (koffie vanaf 19u00) en vindt plaats in het ACEC gebouw, Roggestraat 44 te
Apeldoorn. Tijdens de nazit is gelegenheid voor een drankje en diverse ontmoetingen.
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