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World Food Day

Geachte Raad,
Op 6 november 2018 verzocht u ons bij motie om alles in het werk te stellen om het centrale eve
nement van World Food Day 2019 plaats te doen vinden in de gemeente Westland. Op 3 decem
ber 2018 hebben wij u laten weten dat Rotterdam al was gestart met de voorbereidingen om Wereldvoedseldag 2019 te organiseren en dat wij met de organisatie om tafel zouden gaan met als
doel om één of een aantal onderdelen van de dag naar Westland te halen. Dit is inmiddels gelukt.
Op 2 juli 2019 heeft het college besloten om deel te nemen aan World Food Day Rotterdam en
een bijdrage van C 25.000 te leveren aan de programmering en begroting van het evenement.

Westland zal World Food Day 2019 mede organiseren. Sommige activiteiten zullen in
Westland plaatsvinden. De beoogde doelen van betrokkenheid bij het evenement — het
presenteren van Westland op het gebied van voedselzekerheid, voedselvoorziening en
innovatie aan een groter publiek — worden zodoende bereikt.
World Food Day vraagt aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het Westlandse
glastuinbouwcluster draagt in grote mate bij aan de doelstellingen van Wereldvoedseldag.
Aan de organisatie van het evenement dragen behalve de gemeente Rotterdam en de ge
meente Westland ook de gemeente Hoeksche Waard, LTO Noord, Glastuinbouw Neder
land en de Rabobank bij.
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Deelname aan het evenement World Food Day Rotterdam laat de betekenis en impact van
het Westlandse tuinbouwcluster zien aan een groot publiek. Zichtbaarheid van het West
landse tuinbouwcluster en de impact daarvan vergroot de aantrekkelijkheid van het clus
ter voor jong talent en werkzoekenden.
Daarnaast kent het evenement een onderwijscomponent met bliksemstages voor Rotter
damse VMBO techniekleerlingen bij Westlandse bedrijven en een educatiepakket over
voeding en gezondheid voor Rotterdamse- en Westlandse leerlingen gedurende een jaar.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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