
 
Van: Regio AV <info@regioav.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 15:28 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>; statengriffie@pzh.nl 
CC: Versteeg, Hans <Hans.Versteeg@provincie-utrecht.nl>; Dennis van der Voort 
<d.vander.voort@pzh.nl>; Kees de Haas <kees.dehaas@regioav.nl> 
Onderwerp: Programma Digitale Conferentie Grenzeloos Samenwerken AV 25-01-21 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hieronder is de definitieve uitnodiging met het programma voor de digitale Conferentie Grenzeloos 
Samenwerken op 25-01-21. Vriendelijk verzoek deze door te geleiden naar de Statenleden. 
Graag bijzondere aandacht voor de alinea over de aanmelding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margriet den Breejen 
 

 
 

Conferentie Grenzeloos Samenwerken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 25-1-2021 
 
Inhoud 
Enige tijd geleden heeft u van ons een “save the date” ontvangen voor de digitale conferentie 
Grenzeloos Samenwerken op maandag 25 januari 2021 van 19-22 uur. In deze bijzondere tijd hebben 
we er noodgedwongen een digitale bijeenkomst van moeten maken. Maar ondanks deze 
ogenschijnlijke beperking hebben we toch mogelijkheden gezien om weer een interessante en 
hopelijk boeiende bijeenkomst te organiseren. Aan verschillende gesprekstafels wordt u, onder 
leiding van burgemeester van Vijfheerenlanden en gespreksleider Sjors Fröhlich, bijgepraat over de 
stand van zaken in de opgaven die onderdeel zijn van de Regionaal Maatschappelijke Agenda. En we 
gaan, aan een speciale expert-tafel, specifiek in op het AV-landschap van de toekomst. Dit naar 
aanleiding van de recent afgeronde Eo Wijers Prijsvraag. 
 
Programma 

• 19:00 uur                           : welkom door Reinie Melissant 

• 19:05 uur                           : introductie van het programma door Theo Segers 

• 19:10 uur                           : gesprekstafel “Landschap van de Toekomst” (Eo Wijers Prijsvraag) 

• 19:50 uur                           : gesprekstafel “RMA Leefbaar & Aantrekkelijk” 

• 20:10 uur                           : gesprekstafel “RMA Economisch Krachtig” 

• 20:30 uur                           : gesprekstafel “RMA Klimaatrobuust” 

• 20:50 uur                           : afsluiting door Theo Segers 

• Vanaf 21:00 uur               : digitale ontmoeting 
 
Deelname 
U kunt als u dat wenst actief deelnemen door tijdens de uitzending, via het digitale platform, vragen 
te stellen. Als het mogelijk is worden deze vragen nog tijdens de sessie behandeld. Vragen die niet 

https://protect-de.mimecast.com/s/TbKVCmq10PtXn7rfGT1d4?domain=eowijers.nl


aan de orde kunnen komen, worden zoveel mogelijk later alsnog beantwoord. Ook heeft u de 
mogelijkheid om 1-op-1 bij te praten met andere deelnemers/aanwezigen. U maakt dan via het 
platform een digitale afspraak. 
 
Aanmelding 
Wilt u graag deelnemen? Dan vragen wij u om zich uiterlijk vrijdag 22 januari hiervoor aan te melden. 
Dat doet u door op deze mail te antwoorden en uw interesse kenbaar te maken met vermelding van 
uw voor- en achternaam en het mailadres waarmee u inlogt voor de digitale conferentie. Op vrijdag 
22 januari ontvangt u dan van ons een link naar het platform waar de conferentie maandag 25 
januari om 19 uur zal plaatsvinden. Op dit platform vindt u meer informatie over het programma en 
kunt u zien wie de andere deelnemers aan de conferentie zijn. U kunt dan eventueel ook al 
bijpraatafspraken maken. 
 
We hopen er met u een boeiende en informatieve sessie van te maken. Tot maandag 25 januari! 
 
Theo Seghers, bestuurlijk trekker Grenzeloos Samenwerken 
Kees de Haas, ambtelijk trekker Grenzeloos Samenwerken 
 
 
                         
 


