
 

 Verslag Assembly Cittaslow 12 mei 2017 
 
De jaarvergadering Cittaslow 2017 is op 12 mei 2017 gehouden in de gemeente Goolwa 

in Australië. Deze gemeente is onderdeel van de bestuurlijke Alexandrina regio. De 

ligging is op Fleurieu Peninsula, een schiereiland in Zuid-Australië bij de metropool 

Adelaide. 

Het landschap aan de monding van de rivier Murray aan de toegang van de natuurlijke 

delta Coorong is uniek en kenmerkend voor deze gemeente. De betrokkenheid van 

inwoners bij het organiseren van hun eigen gemeenschap en Cittaslow is zeer bijzonder. 

De fijnschaligheid van deze gemeenschap zorgt voor bijzondere projecten en is voor 

meerdere bewoners een belangrijke reden om in Goolwa te gaan wonen. 

 

Nederlandse delegatie 

De Nederlandse delegatie bestond uit de bestuurlijke vertegenwoordiging van Alphen-Chaam, 

Midden-Delfland en Vianen. Ambtelijk was Wim van Dalen aanwezig. Hij is de technisch 

coördinator van Cittaslow Nederland. Tijdens het congres was zijn taak ook voorzitter van de 

stemcommissie voor het onderdeel bestuursverkiezingen. Een beperkte Nederlandse delegatie met 

als belangrijkste reden de reistijd naar Australië. Voor die tijd kon niet iedere bestuurder de 

agenda vrij maken. Vanuit het Netwerk Nederland is de afspraak gemaakt om wel met een 

delegatie aanwezig te zijn, daar het lidmaatschap van een internationale vereniging niet 

vrijblijvend is. Kostenoverwegingen hebben ook een rol gespeeld, maar zijn achteraf relatief laag.  

 

 foto: Inwoners Goolwa voor informatiecentrum 

 

Programma deelnemende delegaties 8-12 mei 2017 

De Assembly is de officiële jaarvergadering van de vereniging Cittaslow. Rondom de Assembly is 

het taak voor de organiserende gemeente om te laten zien waarom zij zijn toegetreden tot het 

netwerk Cittaslow en te zorgen ontmoeting tussen de delegaties. Doel hiervan is de delegaties te 

inspireren en te laten leren van elkaars goede voorbeelden om de kwaliteit van leven in hun eigen 

gemeenten verder te verbeteren. 

 



 

 foto: delegaties Cittaslow voor Centenary Hall 

 

8 mei 2017: slow metropool Adelaide 

Kan een metropool een Cittaslow zijn. Volgens de criteria niet. Inhoudelijk kan een metropool hier 

ook niet aan voldoen, in het bijzonder op de criteria participatie, gemeenschapszin en identiteit. 

Vandaag wel zichtbaar geworden dat op deelterrein een metropool ook Cittaslow kwaliteiten kan 

bezitten. Dit is zichtbaar gemaakt door de gastvrijheid vanuit het organisatiecomité. Drie van de 

vier leden van de Nederlandse delegatie waren op 7 mei georganiseerd. Spontaan werd hierop een 

programma aangeboden waarbij een zeer betrokken inwoner uit Adelaide enkele kwaliteiten van 

de stad heeft laten zien. 

Deze dag begon met een ontbijt in het wijnhuis van Penfolds, één van de oudste wijnproducenten 

van Australië. De beste wijnvelden liggen direct tegen de stad. Geen wijn bij het ontbijt, maar wel 

een mooi uitzicht vanuit de wijngaar over de stad en oceaan. Hier is goed zichtbaar dat aan het 

eind van de 18e eeuw de stad met visie is ontwerpen. Alleen in het centrum is hoogbouw 

aanwezig. Het centrum is omringd door parken en daarbuiten in blokken de woonwijken met 

laagbouw. Alle locaties in deze metropool zijn met het openbaar vervoer binnen 20 minuten 

bereikbaar. 

Vervolgens een bezoek aan Vision Australia; een lokaal radiostation. Door vrijwilligers worden hier 

radio-uitzendingen gemaakt. Zo brengt men nieuws door kranten voor te lezen voor blinden, 

slechtzienden, analfabeten en mensen die het geld niet hebben een abonnement te nemen. Ook 

wordt samengewerkt met dak- en thuislozen en biedt men andere mensen met een sociale 

achterstand de mogelijkheid vrijwilligerswerk te verrichten. Tevens zijn er uitzendingen over het 

bereiden van maaltijden op basis van duurzame streekproducten.  

 

Een bezoek aan het regionale kantoor van de 

Verenigde Naties stond ook op het 

programma. Hier informatie over een project 

waarin de diverse culturen van Zuid Australië 

met elkaar werden verbonden. Ook 

informatie over de vastgestelde Sustainable 

Development Goals (in Nederland bekend als 

Global Goals). Deze internationale agenda 

voor 2030 sluit zeer nauw aan op de filosofie 

en criteria van Cittaslow. 

 

 
 



 

9 mei 2017: ontvangst en kennismaking Goolwa 

Het vervoer en de ontvangst van de delegaties was perfect georganiseerd door vrijwilligers. Uit 14 

verschillende landen heeft een delegatie de Assembly bezocht. De gasten konden deze dag Goolwa 

verkennen. Hierbij veel zichtbaar over de geschiedenis, variërend van de Ngarrindjeri tot de eerste 

Westerse bewoning medio 1840. De delegaties moesten zich inschrijven bij de Cittaslow corner. 

Dit is samen met de VVV gevestigd in het voormalige gemeentehuis uit 1915. Voor het gebouw 

een verdeel- en ontmoetingspunt van ‘Grow Free’. 

 

Grow Free 

Op 11 mei heeft Andrew Barker een uitleg gegeven over zijn project Grow Free. Het doel van dit 

project is de sociale cohesie te versterken. Het doet een appèl op de leefstijl van de Aboriginals. 

De basis levensbehoeften lucht, water en voedsel waren gratis. Inmiddels moet je betalen voor 

water, voedsel en zeker in het zuidelijk werelddeel is schone lucht ook niet altijd beschikbaar. Het 

delen van voedsel sluit aan op de ontwikkeling van ‘shared economy’. 

Het project is gestart vanuit het idee dat mensen bij hen overbodige biologische en 

streekproducten delen met anderen uit de gemeenschap. Op diverse plaatsen in winkelstraten 

staan kleine stellingen waar overbodige producten zijn neergelegd, zoals groenten, zaden en 

planten. Die producten zijn gratis mee te nemen. Dit gaat de verspilling tegen. Tegelijkertijd 

ontstaan bij de verdeelpunten ontmoetingen en gesprekken. Dit principe laat zien dat mensen zich 

anoniem willen inzetten voor anderen in de gemeenschap, zonder daarvoor een tegenprestatie te 

verlangen. Vanuit deze opzet groeit het project. Groepen zetten zich belangeloos in op 

bijvoorbeeld bij oudere mensen de tuin te onderhouden en de opbrengst te delen. Ook ontstaan er 

groepjes mensen die met elkaar koken, gezamenlijk eten en maaltijden beschikbaar stellen aan 

ouderen en minder bedeelden. Inmiddels heeft men de beschikking over een eigen stuk grond van 

10 hectare, die is ingericht als pluktuin en waar mensen met elkaar producten oogsten en 

beschikbaar stellen. 

Het project biedt ook voor Nederland kansen. Het lijkt op het principe van de ruilkast voor boeken. 

Het idee is ook vergelijkbaar met het relatief nieuwe fenomeen van ‘weggeefkast’. Via het 

radioprogramma Gelderland staan er hier veel van in de Gelderse gemeenten. De stad Groningen 

heeft naar verwachting de meeste weggeefkasten staan. 

 

  
 

Aussie barbecue 

Dinsdagavond werd het congres geopend met een barbecue bij één van de vrijwilligers. Alle 

gerechten waren door vrijwilligers bereid en bekostigd. De vicevoorzitter sprak enkele woorden bij 

de gastvrije ontvangst en stond stil bij het mooie programma dat was voorbereid. Het woord 

gastvrijheid zegt feitelijk niet genoeg over de manier waarop alle gasten ontvangen werden. De 

vrijwilligers van Goolwa zijn bijzonder trots dat zij Cittaslow zijn en bijzonder verheugd om de 



 

buitenlandse delegaties te ontvangen. Al op de eerste avond werden over en weer 

overnachtingslocaties aangeboden bij een eventuele vakantie. In de loop van de dagen zijn deze 

warme banden alleen maar aangehaald. 

 



 

10 mei 2017: officiële ontvangst 

Op woensdag was het officieel welkom. Dit vond plaats in het Cittaslow park met de traditionele 

‘Smoking ceremony’ door een Aboriginal. Hiermee werd ook de goede relatie tussen de 

oorspronkelijke bewoners en de huidige bevolking getoond.  

 

In de Centenary Hall volgde daarna een 

vlaggenceremonie. Een groep kinderen van 

de lagere school bracht de vlaggen binnen 

van alle aanwezige delegaties. Zij vertelden 

over de betekenis van de vlaggen. Daarna 

sprak burgemeester Parkes en de voorzitter 

Cittaslow de aanwezigen toe. Het programma 

vervolgde met diverse begroetingen en 

presentaties in de Centenary Hall. Op 

woensdagmiddag was een 

excursieprogramma georganiseerd   

 

 

 

 
 

Ngarrindjeri 

De oorspronkelijke bewoners van deze natuur- en voedselrijke regio waren de Ngarrindjeri. De 

regionale overheid was de eerste in Australië die de rechten van deze stam van de Aboriginals 

heeft erkend. De gemeenschap van Goolwa eert de oeroude tradities en ondersteunt het in stand 

houden hiervan. De cultuurhistorie actief waarderen en inpassen sluit aan op de filosofie van 

Cittaslow. Deze werkwijze levert een culturele en toeristische meerwaarde op. Tevens zorgt de 

officiële erkenning voor sociale participatie van de Ngarrindjeri. 

 

  

De officiële ontvangst startte met een 

‘smoking ceremony’ door Major Sumner, 

beter bekend als Uncle Moogy. Uncle Moogy 

vertegenwoordigt de Aboriginals bij het 

opkomen voor hun rechten. Hij geeft aan dat 

de Ngarrindjeri het oudst bekende volk ter 

wereld is. Regelmatig worden bij 

werkzaamheden lichamen van de 

Ngarrindjeri opgegraven. Samen met Uncle 

Moogy zorgt de gemeente dan voor een 

herbegrafenis volgens de oeroude rituelen. 

Hij zorgt voor het behoud van de oude taal 

en gewoonten. Een voorbeeld hiervan zijn de 

ceremonies, die zijn gebaseerd op de oude 

dans- en vechtsport Tal-Ken-Jeri. 

 

Burgemeester Keith Parkes (Goolwa) 

In zijn welkomstwoord gaf de burgemeester aan dat voor hem de kernwoorden en het centrale 

thema van de Assembly zijn innoveren, activeren en participeren. Bij dit eerste congres buiten 

Europa is hij vooral trots op de vele vrijwilligers en sponsoren die het programma hebben 

gemaakt, bekostigen, begeleiden en zorgen voor duurzame lokale gerechten bij de lunch en diner. 

Een mooi voorbeeld was de aussie barbecue. 



 

 

Voorzitter Stefano Pisani 

Voorzitter Pisani gaf in zijn openingswoord aan de waarden van Cittaslow zichtbaar aanwezig zijn 

in Goolwa. De wijze waarop de vrijwilligers vorm geven aan gastvrijheid is een mooi voorbeeld. 

Ook het actief beschermen en tonen van tradities en de omgang met de Ngarrindjeri sluit aan op 

de filosofie. De jaarlijkse Assembly is goede gelegenheid om met elkaar te zijn, van elkaar te leren 

en samen te bouwen aan een nieuwe toekomst op basis van de eigen cultuur en tradities. 

 

Landschap rond Goolwa 

De middag werd gebruikt om Goolwa en omgeving te laten zien. Met een historische trein op de 

eerste spoorverbinding van Australië werden de gaste vervoerd naar diverse excursies. Dit ging 

niet op de oorspronkelijke wijze, daar de eerste treinen letterlijk met paardenkracht werden 

aangedreven.  

 

  

Eén excursie was naar een dorp met veel 

kunstenaars, waar diverse galeries bezocht 

werden. Een andere excursie ging met een 

paardentram naar ‘Granite Island’. Op dit 

eiland wordt nu een kleine pinguïnkolonie 

beschermd. Vroeger werd dit eiland gebruikt 

bij de walvissenvangst. Het eilandje heeft nu 

een studiecentrum voor de oorspronkelijke 

natuur, de oude bomen worden verwijderd 

en vervangen door gebiedseigen bomen. 

Tevens zijn de kangoeroes verwijderd, daar 

die van oorsprong niet behoren tot 

natuurlijke habitat van het eiland. De derde 

excursie was een boottocht door de delta, 

waarbij een bezoek werd gebracht aan de 

zeeleeuwenkolonie en eindigde ook met een 

rondwandeling op ‘Granite Island’. 

 

 

Burgemeestersreceptie 

Aan het einde van de dag was de burgemeestersreceptie waar duurzame regionale producten 

werden geserveerd door de lokale ondernemers. De gouverneur van Zuid-Australië opende de 

bijeenkomst. Hij onderschreef de uitgangspunten van Cittaslow en de waarden daarvan voor zijn 

regio. Cittaslow biedt kansen om het Multiculturele karakter van Australië te versterken met 

behoud van de traditionele waarden van de Aboriginals cultuur. De aandacht voor sociale cohesie, 

lokale en duurzame producten en duurzaamheid zijn belangrijk voor nu en toekomstige generaties. 

Daarna volgde een tweede welkomstceremonie van Uncle Moogy. 

Voorzitter Pisani noemt dat niet alleen bewaren van (cultuur)historie belangrijk is, maar ook met 

elkaar en toekomstige generaties nieuwe paden te betreden. Goolwa en Australië zijn hier goede 

voorbeelden van. Vicevoorzitter Rodenburg stelde positief geraakt te zijn door de trots van de 

Australiërs op hun cultuur en het erkennen van de fouten die in het verleden gemaakt zijn bij de 

omgang met de Ngarrindjeri. De duurzame voedselproductie in deze regio is een mooi voorbeeld 

voor een verantwoorde economische vooruitgang en sluit naadloos aan op het Cittaslow project 

Agriculture. 

 



 

11 mei 2017: innoverende voorbeelden en natuur 

Voor de actieve leden werd een vroege morgen wandeling georganiseerd naar een eiland voor de 

kust. Op de vrijdagmorgen volgende een wandeling naar de duinen en strand, waar ook de lokale 

kokkelvangst plaatsvindt. Bij de wandeling werd een mooi voorbeeld getoond hoe je op een 

fietspad met een natuurlijke inrichting de paaltjes kan vervangen. 

 

 foto: groene oplossing ‘fietspaaltje’ 

 

Daarna begon de dag officieel met enkele inspirerende presentaties. 

Grow Free 

Het begin van dit eerder genoemde project was het delen van overbodige planten, zaden en 

voedsel. Na enkele jaren kent dit project een autonome groei die gebaseerd is op het principe van 

delen zonder tegenprestatie. Dit project spreidt zich steeds meer uit over heel Australië en krijgt 

ook vorm in de metropolen. Sociale ontmoeting en tegengaan van verspilling zijn de basis en krijgt 

in verschillende gemeenschappen op een andere manier invulling: 

- Samen koken in samenwerking met voedselbanken 

- Kooklessen hoe verse groente te bereiden 

- Fruit verzamelen in boomgaarden waar niet geplukt wordt en dit inmaken voor jam e.d. 

- Garden toers, waarbij aan anderen geleerd wordt hoe zij bewoners grote tuinen bij het 

huis kunnen inrichten als moestuin 

- Working bees; vrijwilligers die anderen ondersteunen bij het inrichten en onderhouden van 

de (moes)tuin 

Opbrengst zijn de mindset; bewoners hebben meer gesprekken met elkaar, kennen elkaar en 

bieden dan ook eerder ondersteuning aan. Bewustwording bij kinderen. Hierbij is voedsel een 

middel om te communiceren. Toename gezondheid, doordat meer duurzame producten worden 

gebruikt. Dit geldt vooral voor sociaal kwetsbare groepen. 

 

Blue economy 

Bij de Assembly in Nederland is door Günther Pauli een presentatie verzorgd over de ‘blue 

economy’. Een economie gericht op productiemethoden zonder afval en hergebruik van afval. Deze 

presentatie heeft de delegatie uit Goolwa geïnspireerd om dit principe in de eigen gemeenschap 

met jongeren in te vullen. Door twee scholen is dit opgepakt. Basis hierbij is dat onder begeleiding 

van docenten en enkele vrijwilligers oudere studenten jongere leerlingen ondersteunen. Gestart is 

met het restaureren van fietsen, vooral mountainbikes. Deze technieklessen zijn gebruikt om 

vooral meisjes met techniek kennis te laten maken. De fietsen zijn geen doel, maar een middel om 

het project verder vorm te geven. De leerlingen zijn met ouderen in de gemeenschap het gesprek 

aangegaan om te leren over het landschap en de mogelijkheid de mountainbikes te gebruiken voor 

toeristische arrangementen en hiervoor routes te ontwerpen. Hierbij hebben de studenten ook 

kennis gemaakt met duurzaam voedsel. 



 

Enkele opmerkingen van studenten waren dat alle oude fietsen anders zijn en hier maatwerk voor 

nodig is om ze op te knappen. Ze fietsen nu zelf ook meer. Een andere uitspraak was dat ‘slow’ 

niet langzaam is, maar bewust handelen. Een andere student merkte op dat een broodje 

hamburger met duurzame producten klaar maken leuk is, veel lekkerder smaakt dan fastfood en 

dat je ook minder snel honger hebt. Een dergelijk project zorgt voor bewustwording en biedt 

jongeren een kans bewust een eigen leefstijl te kiezen. 

 

 foto: presentatie project blue economy 

 

Lokale producten 

Na de presentaties was een bezoek aan een markt met lokale producten. Hierbij ook diverse 

innovatieve ontwikkelingen. De natuurlijke omgeving van Goolwa is uniek, maar wordt ook 

bedreigd door invasieve exoten. De karper is bedreigend. Een lokale bewoner heeft het initiatief 

genomen om karpers te vangen en te verwerken tot verschillende eetbare producten. Doel 

hierachter is te komen tot commerciële vangst van de karper. Binnen de Nederlandse delegatie 

was verschil van mening over de smaak hiervan. De meerderheid was positief. Het initiatief toont 

wel aan dat de oplossing van het probleem met invasieve exoten deels ook gevonden kan worden 

door de vangst en verkoop commercieel interessant te maken. 

Een ander initiatief is het vermarkten van Alpaca vlees. In de omgeving worden Alpaca’s gehouden 

voor de wolteelt. Zij lopen ‘vrij’ rond in de uitgestrekte weiden. Het initiatief is genomen om 

kwaliteitsvlees te produceren, waardoor je de kringloop beter sluit. Dit initiatief kan qua smaak 

zeker geslaagd worden genoemd. 

 

  
Foto’s: bereiden lokaal gevangen kokkels en streekproducten met karper 

 



 

Boottocht rivier Murray 

Na afloop van een lunch met lokale vis en schelpdieren stond een boottocht op de rivier Murray 

gepland. Hier kregen de bezoekers een prachtig uitzicht op de biodiversiteit en magnifieke 

natuurlijke omgeving. De delta van de rivier is de Coorong. Een natuurlijke delta met de overgang 

van zoet naar zout water, waar de rivier zich mengt met de oceaan. Voor de Ngarrindjeri was dit 

vroeger een belangrijk leefgebied, omdat zij in de omgeving een overvloed aan voedsel en vers 

water konden verzamelen. Het vertellen van dit verhaal met gebruik maken van historische 

vaartuigen en wandelingen met lokale gidsen draagt bij aan de bescherming en herstel van de 

biodiversiteit in deze bijzondere delta. 

 

 

 foto: presentatie vegetatie lokale gids 

 

 



 

12 mei 2017 Assembly 

De officiële jaarvergadering werd geopend door de burgemeester van Goolwa, Keith Parkes, en de 

voorzitter van Cittaslow Stefano Pisani. Voor de verkiezingen werd een stemcommissie ingesteld 

met een vertegenwoordiging vanuit Australië en Finland, onder voorzitterschap van Nederland. Alle 

posities zijn van een nieuw mandaat voorzien. 

Naast de financiën die positief zijn, hebben de leden diverse huishoudelijk zaken behandeld en 

vastgesteld. Ook zijn enkele praktische wijzigingen in de statuten vastgesteld. Tenslotte heeft de 

vergadering ingestemd met de Nederlandse inzending voor een Cittaslow muziekstuk (Cittaslow 

Hymne). De gemandateerde jury onder leiding van Reg van Loo, burgemeester Vaals, had de 

keuze hiervoor voorbereid. Het muziekstuk wordt voor de eerste keer uitgevoerd tijdens het 

jaarcongres 2018 in Mirande (Frankrijk). 

Voor aanvang van de jaarvergadering was er een vervelend incident tussen de delegaties uit China 

en Taiwan. De Chinese delegatie stond er op dat de Taiwanese vlag van  het podium werd 

verwijderd. Reden hiervoor is dat China Taiwan niet erkent als een zelfstandig land, maar ziet als 

provincie. Deze wens is niet gehonoreerd. Gekozen is voor een diplomatieke oplossing door alle 

vlaggen van het podium te verwijderen, met uitzondering van de vlaggen van Australië (gastland) 

en Italië (vestiging Cittaslow). 

Dit incident toont aan dat het lastig is om als niet-politieke organisatie van elkaar te leren hoe de 

kwaliteit van leven in de lokale gemeenschappen te verbeteren. Op persoonlijk niveau is 

samenwerking goed mogelijk en leerzaam, maar tegelijkertijd wordt die samenwerking beïnvloed 

door nationale en soms ook internationale politieke uitgangspunten.  

 

 

  
Foto’s: delegaties Cittaslow en burgemeester Keith Parkes 

 

Openingswoord voorzitter Cittaslow 

In zijn openingwoord kondigde voorzitter Pisani aan dat een nieuwe overlegstructuur wordt 

vastgesteld. Geen nieuwe doelen, maar een andere werkwijze om als niet politieke organisatie te 

werken aan de toekomst met respect voor milieu, omgeving en inwoners. Door zijn buitenlandse 

bezoeken heeft hij andere manieren gezien, die ook gedeeltelijk gebruikt kunnen worden in zijn 

eigen gemeente. Verandering is nodig; zonder keuze, geen toekomst. Als internationaal netwerk 

hebben we de mogelijkheid van onderaf met kleine initiatieven de toekomst te wijzigen. Hij nodigt 

iedereen nadrukkelijk uit om circulair natuurlijke bronnen te gebruiken. 

De sociale aspecten zijn ook zeer belangrijk. Geen discriminatie naar kleur, ras en ook de 

(inter)nationale conflicten moeten buiten het netwerk blijven. Door samen te werken, van elkaar 

te leren en samen op te trekken kan de noodzakelijke verandering in de wereld bij de lokale 

gemeenschappen ontstaan. 

 



 

 

 

Huishoudelijke zaken 

Vervolgens zijn diverse huishoudelijk zaken behandeld, zoals wijziging statuten, benoeming 

nieuwe leden na de vooraf gehouden elektronische stemming, toelating nieuwe leden. Hierbij ook 

diverse presentaties waarbij de nieuwe leden zich voorstellen.  

De secretaris-generaal Pier Giorgio Oliveti gaf een overzicht van de financiën (positief saldo),  

ontwikkeling nieuwe website en toekomstig meer gebruik van de website als onderling medium 

informatie uit te wisselen, gebruik van social media. 

Door het netwerk Nederland is in 2015 het voorstel gedaan een eigen hymne te ontwerpen. In 

2016 is besloten hiervoor een wedstrijd te organiseren. De jury bestond uit vijf burgemeesters die 

allen een uitstekende muzikale achtergrond hebben. Tijdens het congres is besloten de 

Nederlandse inzending te kiezen. Componist Jacob Haan heeft inmiddels opdracht de hymne te 

componeren, zodat deze tijdens de Assembly 2018 in Mirmande (Frankrijk) opgevoerd kan 

worden. De hymne komt gratis beschikbaar voor alle muziekgezelschappen die gevestigd zijn in 

leden van het netwerk Cittaslow. 

 

 foto: voordracht Cittaslow Hymne 

 

Prijsuitreiking Best Practices 

De coördinator van het wetenschappelijk team reikte vervolgens de internationale 

onderscheidingen uit. De hoofdprijs Chiocciola Orange was voor Gerze (Turkije) voor het project 

‘implementatie houtbewerking’. Bij dit project zijn oude, bijna verloren technieken, hersteld en 

gemoderniseerd om streekeigen houten speelgoed te maken. Het hoger onderwijs heeft studenten 

opgeleid om met de techniek te leren aan mensen met armoede, zodat zij een eigen inkomen 

kunnen verwerven. Andere winnaars over de verschillende categorieën zijn: 

- Milieu en energie: Hartberg (Oostenrijk) project ecologie, waarbij CO2 neutrale energie 

voor alle gebruikers aanwezig is, een citybus om autovervoer te verminderen en het 

centrum voor iedereen bereikbaar te maken, duurzame en insectvriendelijke verlichting en 

inrichting van een ecopark 

- Infrastructuur beleid: Barczewo (Polen), project restauratie oude kerk. Samen met de 

gemeenschap een bijzonder bouwwerk restaureren en de openbare ruimte inrichten 

- Kwaliteit van leven: Goolwa (Australië), het historisch centrum rondom de werf en 

treinstation zijn verbeterd vanuit drie processen met de gemeenschap. Hierdoor ontstond 

een wandelgebied, ruimte voor nieuwe bedrijven, openbare kunst, openbaar wifi en een 

eigen gebouw voor de lokale vrijwilligersgroep Cittaslow in combinatie met de VVV 

- Kwaliteit van leven, sociale cohesie: Trevi (Italië) campagne tegen gaan verloedering. Alle 

inwoners hebben informatie ontvangen hoe zij zelf met kleine maatregelen de kwaliteit van 

de eigen woonomgeving kunnen verbeteren 



 

- Landbouw, toeristisch en ambachtelijk beleid: Wando (Zuid Korea), project zeewier 

expositie. Op de 265 eilanden is visserij de economische motor. Hieraan is toegevoegd het 

bevorderen van de teelt en oogst van zeewier als toekomstige bron van energie en 

voedsel. 

- Beleid voor gastvrijheid, bewustwording en training: Heerde (Nederland), project 

ontwikkeling duurzaam recreatienetwerk. Met ondernemers is een netwerk opgezet en een 

cursus verzorgd waarbij de geschiedenis, cultuur en natuur van het landschap en de 

waarden van Cittaslow onderdeel waren 

- Beleid voor gastvrijheid, bewustwording en training: Yaxi/Gaochun (China) project train de 

chef. Volgens het principe van train de trainer hebben de chef koks met elkaar een cursus 

gevolg om vanuit lokale tradities met duurzame producten gerechten te maken, met als 

doel het gebruik van streekproducten te stimuleren 

- Sociale cohesie: Borger-Odoorn (Nederland): project Valthe. Op initiatief van de inwoners 

van Valthe zijn het station en het plein in het dorp opgeknapt. Hiermee is de ruimte 

verbeterd voor ontmoeting, evenementen e.d. 

- Agricultuur: Halfeti (Turkije) project de geur van rozen kent geen grenzen. Gemeente is 

bekend van de zwarte roos en vele andere roossoorten. Bij een natuurramp zijn veel 

rozentuinen in het dorp verdwenen. Gemeente heeft een rooskweekhuis opgericht en 

werkt met de wetenschap samen aan studies om rozensoorten te inventariseren en 

internationaal uit te wisselen. Binnen Cittaslow met twee andere gemeenten. De geur komt 

vanuit rozenwater bij buurtoverleg en voor het bakken van brood 

- Beleid voor gasvrijheid en bewustwording: Jeziorany (Polen) project Cittaslow 

educatieweek. Gedurende een week lessen kosteloos informatie en los op scholen over 

Cittaslow met informatie over duurzame energie, bezoek en spelvorm van historische 

locaties. 

 

  
Foto’s: uitreiking certificaten gemeenten Heerde en Borger-Odoorn 

 

Internationale projecten 

Meerwaarde van het netwerk Cittaslow is de gezamenlijke focus op kwaliteit van leven voor de 

eigen inwoners, bezoekers en ondernemers. Deze meerwaarde krijgt invulling door het uitwisselen 

van kennis, ervaring en opzet van projecten. De prijswinnende projecten en lokale voorbeelden 

tijdens de Assembly zijn een bron van inspiratie om elementen daarvan toe te passen in de eigen 

gemeente. Daarnaast is het doelstelling binnen de nieuwe werkwijze van Cittaslow om op een 

aantal onderwerpen actief gezamenlijk kennis te delen en project op te pakken. Tijdens de 

jaarvergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

- Cittaslow toerisme: doelstelling is dat iedere Cittaslow zorgt dat er vanuit de lokale 

gemeenschap minimaal één toeristisch-recreatief arrangement is dat de bijzondere 



 

kenmerken van de gemeente en landschap toont. De nationale netwerken is gevraagd 

deze arrangementen te coördineren. In Nederland is er voor gekozen deze te publiceren op 

de website met een link naar de lokale aanbieder. Ambitie is dat een ‘reisbureau’ dit 

aanbod oppakt en als ‘package deal’ aanbiedt aan de internationale toerist. Een 

gecombineerd aanbod zorgt voor een mooie doorsnede van de Nederlandse cultuur en 

geschiedenis. (trekker Cittaslow internationaal) 

- Education survey: start van dit project is een inventarisatie van alle initiatieven hoe 

Cittaslows op scholen programma’s aanbieden en zorgen voor bewustwording bij jongeren. 

Dit project is een vervolg op het onderwijsproject dat het centrale thema was van de 

Assembly 2016 Vizela in Portugal (trekker Cittaslow België) 

- Agriculture: duurzame landbouw met het sluiten van de kringlopen is één van de 

belangrijkste doelstellingen van Cittaslow. Tijdens de Assembly heeft de vicevoorzitter 

Rodenburg op basis van wetenschappelijk onderzoek door de FAO (Verenigde Naties, 

organisatie voor voedsel en landbouw) een presentatie gegeven over de principes van 

agriculture. Eerste fase van het project is een inventarisatie van de diverse 

landbouwinitiatieven bij de Cittaslows. Tweede fase is uitwisseling van kennis en gebruik 

maken van elkaars resultaten (trekker Cittaslow Nederland) 

- Fairy tales: de identiteit en cultuur in verschillende landen en Cittaslows komt tot 

uitdrukking in sagen, mythes en volksverhalen. Doel van dit project is om kenmerkende 

verhalen te verzamelen en naar het Engels te vertalen. Vervolgens worden ze op een 

website gepubliceerd. Ambitie is dat een uitgever de verhalen bundelt en in boekvorm 

uitbrengt. (trekker Cittaslow Turkije). In Nederland wordt dit project aangevuld door 

enkele Nederlandse verhalen te publiceren op de eigen nationale website. Hierbij ook de 

ambitie dat een uitgever deze verhalen bundelt en publiceert in boekvorm 

- Cittaslow bibliotheek: op het kantoor in Orvieto is een ruimte ingericht om informatie aan 

studenten beschikbaar te stellen. De wetenschappelijke belangstelling voor het werken 

vanuit de filosofie van Cittaslow is groot. Internationaal komen bijna dagelijks verzoeken. 

Met de beperkte formatie kan daaraan niet voldaan worden. Doel van het project is om alle 

relevante publicaties van gemeenten te verzamelen in de landstaal en indien aanwezig in 

het Engels en deze in de bibliotheek gratis ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk 

onderzoek. (trekker Cittaslow internationaal). In Nederland wordt dit project vorm 

gegeven door alle Nederlandse publicaties die digitaal aanwezig zijn te verzamelen en deze 

in een latere fase te publiceren op de nationale website. Hiermee levert dit een directe 

bijdrage aan de Nederlandstalige studenten 

 

 foto: presentatie agro ecology 

 



 

Opbrengsten Assembly 

Belangrijkste opbrengst van de jaarlijkse Assembly is vooral inspiratie die gehaald kan worden uit 

goede voorbeelden vanuit andere gemeenten. Projecten vanuit andere gemeenten kunnen zeker 

niet altijd één op één overgenomen worden. Wel bieden zij inspiratie en ook de bevestiging dat de 

kracht van innovatie en vooruitgang gevonden wordt in de lokale gemeenschappen. 

Voorbeelden die Goolwa heeft laten zijn tonen aan dat Cittaslow niet werkt vanuit grootschalige 

projecten. Juist de fijnschalige opzet vanuit de lokale gemeenschap, zorgt voor opbrengsten die 

lokaal nuttig zijn. De projecten hebben tijd nodig en breiden zich bij succes uit als een soort 

olievlek. Dit is goed zichtbaar in het project ‘Grow Free’ en in zekere mate ook bij het vervolg op 

de presentatie Blue Economy van Günther Pauli in 2004, dat in Goolwa inhoudelijk vorm is 

gegeven. 

Daarnaast is zichtbaar dat Cittaslow een relatief jong netwerk is, dat inhoudelijk steeds verder 

groeit. Wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning op de waarden van Cittaslow zijn belangrijk. 

Dit is financieel niet mogelijk, waardoor het Wetenschappelijk Comité gebaseerd is op vrijwilligere 

inzet van professoren. Een ambitie is het tot stand komen van fysieke ontmoeting tussen de 

wetenschappers, waardoor het onderzoek en uitwisseling verbeterd. De oprichting van de EGTS 

Cittaslow (Europese Groep voor Territoriale Samenwerking) kan deze ambitie mogelijk dichter bij 

brengen. 

Versterking van het netwerk is gevonden door de structuur en werkwijze aan te passen. De opzet 

van de internationale projecten die in dit verslag zijn genoemd, zijn kenmerkend voor de 

inhoudelijke groei van het netwerk. Hierbij blijft het netwerk echter volledig afhankelijk van de 

inzet van de leden. De keuze voor een vereniging met een beperkte personele bezetting en budget 

maken het niet mogelijk dat centraal een inhoudelijke trekkersrol opgepakt wordt. Ieder netwerk 

moet daarom zorgen voor nationale coördinatie. Tussen de netwerken onderling moeten afspraken 

komen welke onderwerpen door wie gecoördineerd worden, waarbij iedere gemeente vanuit zijn 

eigen taken en verantwoordelijkheden blijft werken. 

 

 foto: afscheid met kinderen uit Goolwa 

 


