
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, vrijdag 9 september 2016, Haarlem 

 

  
Economische groei: wat kunnen gemeenten 

daaraan bijdragen? 

 

 ‘Maak Verschil’ 

presentatie door Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle 

Economische groei blijft belangrijk voor Nederland. Wat kan het openbaar bestuur daaraan 

bijdragen? Welke inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur zijn daarvoor nodig? Dat is de 

vraag die de studiegroep Openbaar Bestuur onderzocht. Het rapport ‘Maak verschil’ biedt relevante 

trends en aanbevelingen. Gemeenten en regio’s moeten de juiste keuzes maken om aan die groei bij 

te dragen. Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle, was lid van de studiegroep. Hij leidt ons door 

de bevindingen die voor gemeenten het belangrijkst zijn. 

 

Winkelgebieden in de toekomst 

presentatie door Cor Molenaar, hoogleraar E-marketing 

Voor de economie en voor de leefbaarheid van gemeenten zijn winkelgebieden onontbeerlijk. De 

traditionele winkelstraten hebben het op veel plaatsen moeilijk. Hoe ontwikkelt het winkelen zich in 

de toekomst? Wat kunnen gemeenten eraan toevoegen? Cor Molenaar koppelt wetenschap aan 

praktijkervaring en geeft zijn visie op de toekomst van het winkelen. Hij is hoogleraar E-marketing 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, consultant en auteur van het boek ‘Kijken, kijken ... anders 

kopen’.   

 

Bernt Schneiders neemt afscheid als burgemeester van Haarlem en daarmee ook als voorzitter van de 

VNHG. Het bestuur stelt de leden voor Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard, als 

nieuwe voorzitter te kiezen. 



 

Programma ledenvergadering 2016 

 

9.30    uur Binnenlopen, koffie en thee 
 

9.50    uur Welkom door Bernt Schneiders 
 

10.00 uur Huishoudelijke vergadering, inclusief 
benoeming nieuwe voorzitter 
 

10.30   uur Presentatie rapport ‘Maak verschil’ 
door Henk Jan Meijer, burgemeester 
Zwolle, aansluitend discussie 
 

11.15  uur pauze 
 

11.30  uur Presentatie door Cor Molenaar, 
hoogleraar E-marketing, over de 
toekomst van winkelgebieden, 
aansluitend discussie 
 

12.45  uur lunch 
 

 

 

 

 

U kunt zich aanmelden via vnhg@haarlem.nl. Gelieve daarbij te vermelden of u meeluncht. 

 

 

VNHG • Postbus 511 • 2003 PB Haarlem • Telefoon 023 - 511 30 64 
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De vergadering vindt plaats in Molen de Adriaan, Papentorenvest 1a, 2011 AV Haarlem 

Looproute: 

U loopt vanaf het Stationsplein de Kruisweg of de Jansweg in. 

U passeert de Parklaan en slaat hierna op de Nieuwe Gracht direct linksaf. Aan het eind van 

deze gracht ziet u De Adriaan al liggen. U steekt de weg over, houdt het Spaarne aan de 

linkerhand en steekt de brug over. Ga de eerste of tweede zijstraat links en De Adriaan staat 

voor u. 

 

Komt u vanaf de Grote Markt, dan loopt u richting Spaarne en u slaat bij de rivier links af. Na 

een wandeling van enkele minuten ziet u al de wieken van De Adriaan. 

 

 


