
Persuitnodiging 

 
Diner voor Growing Green-Spelddragers  
 
De gemeente Almere heeft de Growing Green-Spelddragers uitgenodigd voor een diner, 
woensdag 25 januari vanaf 18.00 uur in Café op 2. Met het diner wordt de ondertekening van de 
City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ in Den Haag gevierd. En het vormt de aftrap van 
alle activiteiten op weg naar de Floriade 2022. 
 
De Growing Green-Spelddragers zijn Almeerse bewoners en ondernemers die enthousiast bezig zijn 
met allerlei groene initiatieven. Daarmee helpen zij actief mee aan de ontwikkeling van Almere als 
groene stad. De initiatieven variëren van stadslandbouw tot samen wandelen in de natuur, van 
duurzame douches tot duurzaam bouwen, van Voedselbos tot vogelbescherming. De Growing 
Greenspelden werden in september vorig jaar voor de zesde keer uitgereikt. Daarmee komt de teller 
op meer dan 100 Growing Greeninitiatieven te staan.  
 
Datum woensdag 25 januari 2017 
Locatie Café op 2, Stadhuisplein 2 
Tijdstip 18.00 uur – 21.00 uur 
 

City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ 
Almere is één van de 12 koplopergemeenten die op donderdag 26 januari in Den Haag de City Deal 
‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ ondertekenen, samen met de provincie Gelderland, en de 
ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Ondertekening van deze deal is onderdeel van de Nationale Voedseltop. Hier 
komen ruim honderdvijftig van de meest invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld 
samen om invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. 
 
De ambitie van de City Deal is om bij te dragen aan veilige, gezonde, ecologisch houdbare, robuuste 
en toegankelijke voedselsystemen in en rond de stad voor al haar inwoners. Almere wordt trekker van 
het onderdeel ‘Regionale voedselsystemen en versterken eerlijke voedselketens’. Dit onderdeel richt 
zich op de uitdaging om lokaal en regionaal voedsel beter beschikbaar te maken in de stad. De City 
Deal past bij het thema van de Floriade 2022: Feeding the City. Dit is ook het thema van de onlangs 
opgerichte Flevo Campus.  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere: 06–
51002107. Al onze persberichten kunt u ook volgen via twitter: @almerepers. 
  
Wilt u geen persberichten van de gemeente Almere meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
pers@almere.nl met de tekst ‘afmelden persberichten’. 
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