
Beste meneer/mevrouw,

Ik mail u namens een initiatief van en voor studenten van de Universiteit Utrecht genaamd Impact 
Café. Het Impact Café houdt zich bezig met het organiseren van een reeks lezingen/debatten in het 
kader van duurzaamheid. Het initiatief is opgezet naar aanleiding van The Skyscraper, de enorme 
walvis van gerecycled plastic die van januari tot juni 2019 in de Singel voor Tivoli Vredenburg ligt. 

De Provincie Utrecht is als partner actief betrokken geweest bij de plaatsing van deze walvis en het 
lijkt ons daarom ontzettend leuk om de Provincie vertegenwoordigd te zien tijdens de tweede editie 
van Impact Café: een verkiezingsdebat op 13 maart. Het evenement vindt plaats op woensdag 13 
maart 2019 vanaf 20:00 (eindtijd zal 21:30 of 22:00 zijn) in Utrecht bij The Social Impact Factory, en 
bij deze nodigen wij de kandidaat-Statenleden uit om in debat te gaan. Deze avond zal bestaan uit 
een debat tussen zowel vertegenwoordigers binnen Waterschap als Provincie waarbij diverse 
sprekers aan de hand van verschillende stellingen met de focus op duurzaamheid in discussie gaan. 
De doelgroep van het evenement is voornamelijk studenten, die wij op deze wijze meer houvast 
willen geven en willen enthousiasmeren voor de verkiezingen op 20 maart 2019. In de bijlage staat 
het te nog publiceren persbericht en een meer algemene uitleg over de opzet van Impact Café.

Graag hoor ik uiterlijk woensdag 6 maart van u of er binnen de fractie geïnteresseerden zijn om deel 
te nemen aan dit verkiezingsdebat. Wij kunnen per partij maar één kandidaat-Statenlid 
verwelkomen; gelieve dit binnen uw fractie te overleggen. Wij zijn vooral op zoek naar kandidaten 
die; 

 het gehele speelveld kunnen bestrijken (en dus naast hun kennis over de Provincie ook enige 
kennis van de taken en belangen van het Waterschap hebben) en, 

 die studenten weten te enthousiasmeren voor het uitbrengen van hun stem op 20 maart; 
bijvoorbeeld omdat zij zelf nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd en zich dus kunnen 
inleven in de student. 

Wij zijn zelf in ieder geval enthousiast, u hopelijk ook! Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag. 
Ik ben bereikbaar per e-mail (rosamosch99@gmail.com) en telefoon (+31 6 24 17 02 02).

Met vriendelijke groet,

Rosa Mosch
Impact Café
Universiteit Utrecht
rosamosch99@gmail.com
+31 6 24 17 02 02
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