UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018
Lab44, Hembrugterrein
Middenweg 44, 1506 PP, Zaandam
Wij verzoeken u uw aanwezigheid bij de ALV en de Boottocht aan te melden op
VNHG@gooisemeren.nl
***WEL / NIET
***WEL / NIET

Aanwezig bij ALV
Aanwezig bij luncht en boottocht

(09.30 – 12.00)
(12.00 – 14.00)

Gebiedsontwikkeling en intergemeentelijke
samenwerking
Bouwen staat hoog op de agenda van gemeenten, provincie en rijk. De bouwopgave is een
regionaal thema en niet of nauwelijks aan gemeentegrenzen gebonden.
De ontwikkelingsmogelijkheden zijn dat echter wél.
Wat zijn de ambities van gemeenten en hoe werken gemeenten samen in en aan hun
gebiedsontwikkeling? En wat vraagt dit van de interbestuurlijke samenwerking tussen
gemeenten, provincie en rijk? Wat zijn uw eigen wensen en ambities als gemeente?
De ontwikkeling van het Hembrugterrein en de Zaan-IJoevers in Zaandam zijn voorbeelden
van intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking. En tévens van publiek-private
samenwerking. Deze ontwikkelingen illustreren hoe ruimtelijk- en economisch complexe
plannen met vereende krachten voortvarend in de steigers wordt gezet.
We sluiten de algemene ledenvergadering af met een boottocht langs de Achtersluispolder
richting het IJ, inclusief lunch.

Praktische informatie


Wanneer:

vrijdag 14 september 2018
09.30 – 14.00 uur



Programma

09.30 tot 12.00 uur - ALV
12.00 tot 14.00 uur – Lunch & boottocht



Waar:
Lab 44
Hembrugterrein, Middenweg 44, 1506 PP Zaandam https://www.lab-44.nl/



z.o.z routebeschrijving

Programma algemene ledenvergadering 2018

09.30 - 10.00 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 - 10.05 uur

Opening door voorzitter Han ter Heegde

10.05 -10.10 uur

Welkom door de burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming

10.10 – 10.20 uur

Toespraak Commissaris van de Koning, Johan Remkes

10.20 – 10.40 uur

Plenair gesprek met Jantine Kriens, algemeen directeur VNG

10.40 -11.00 uur

Jaarvergadering VNHG – huishoudelijke vergadering
Agenda en stukken van dit deel vindt u in de bijlagen.

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.00 uur

Thema:
Gebiedsontwikkeling en intergemeentelijke samenwerking,
met keynote speaker Friso de Zeeuw e.a.

12.10

Lunch en vertrek boottocht,
site seeing langs de Achtersluispolder richting het IJ.

12.15 - 14.00 uur

Toelichting op intergemeentelijke samenwerking van de Zaan-IJoeverontwikkeling in het kader van Haven-Stad.

14.00 uur

Einde rondvaart per boot en bijeenkomst.

VNHG * VNHG@GooiseMeren.nl * 06-22200069
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Ga richting Zaandam, doorrijden tot aan grote kruising.
Brug over en bij verkeerslichten linksaf (S152) richting Hempont.
Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
Na ± 300 meter rechtsaf (Grote Hulzen).
Na Yada Yada linksaf naar Middenweg.
Na ± 300 meter, schuin linksaf Middenweg (P7) volgen.
Na ± 150 meter treft u LAB-44.
Volg de S152 richting Amsterdam.
Bij grote kruising met S150 rechtdoor richting Hempont.
Bij rotonde linskaf richting Hembrugterrein (Artillerieweg).
Na ± 300 meter rechtsaf (Grote Hulzen).
Na Yada Yada linksaf naar Middenweg.

Na ± 300 meter, schuin linksaf Middenweg (P7) volgen.
Na ± 150 meter treft u LAB-44.
Gratis parkeren
Het terrein is (nog) niet zo goed met het OV te bereiken.
Per trein naar station Zaandam, per OV fiets bent u er in 15 minuten.

