
Geachte deelnemers, 
 
Graag verwijs ik u naar onderstaand bericht van mijn collega uit NH. 
 
Vragen of opmerkingen? Ik hoor ze graag. 
 
Gegroet, 
Johan Dorst 
 
 
Geachte deelnemers,  
 
U heeft zich aangemeld voor het werkbezoek op uitnodiging van de Regio Randstad op woensdag 10 
en donderdag 11 oktober 2018 in Brussel.  
De Regio Randstad, het georganiseerde verband van de vier Randstedelijke provincies in het HNP 
(Huis van de Nederlandse Provincies), zal ons op 11 oktober een programma aanbieden.  
Voor woensdag 10 oktober wordt u verzocht u in te schrijven voor een of twee van de workshops die 
in het kader van de European week of Regions and Cities worden georganiseerd.  
In deze mail en de bijlage treft u hier informatie over aan. 
 
Workshops 10 oktober 
De Europese Week van regio's en steden is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel waar 
ambtenaren en politici van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici 
praktijken en knowhow uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. Het is het 
grootste Europese publieke evenement in zijn soort.  
 
Het hoofdthema van de Europese Week is dit jaar het cohesiebeleid, beleid dat is bedoeld om 
economische, sociale en territoriale samenhang te bereiken.  
Het maakt ook samenwerking mogelijk tussen regio's, steden en gemeenten uit verschillende 
lidstaten, evenals samenwerking met de particuliere sector, kennisinstellingen en sociale partners op 
regionaal niveau.  
Momenteel bedraagt het cohesiebeleid een derde van de EU-begroting.  
 
De Europese Week wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) van de EU 
en het directoraat-generaal (DG) Regionaal en Stedelijk beleid van de Europese Commissie.  
Meer dan 140 regio's en steden, gegroepeerd in 22 regionale partnerschappen maar ook andere 
belanghebbenden, bieden de workshops aan.  
 
Sinds deze week is het mogelijk om u in te schijven voor een van de workshops. 
De Regio Randstad heeft voor u een selectie gemaakt van workshops die naar alle 
waarschijnlijkheid het meest relevant voor u als Statenlid zijn.  
In de bijlage treft deze selectie aan, met een (vertaalde) toelichting en andere informatie per 
workshop.  
U kunt op de blauwe titel van een workshop klikken (dit zijn hyperlinks; ctrl indrukken en dan 
enter) en dan kunt zich inschrijven. 
Het advies is dit tijdig te doen. 
 
De meeste workshops vinden dit jaar plaats op één locatie: de Square, een congrescentrum, op 1,8 km 
loopafstand van het Huis van de Nederlandse Provincies.  

https://www.nl-prov.eu/regios/huis-van-de-nederlandse-provincies/
https://europa.eu/regions-and-cities/about/nutshell_en


De workshops worden aangeboden in de ochtend (11.30 – 13.00 uur) en de middag (14.30 – 16.00 
uur)  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met registreren! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Jelte Loggen Msc 
  
Plaatsvervangend Statengriffier - Statengriffie  
  
T (06) 5157 2643 
Dreef 3 2012 HR Haarlem  
Provincie Noord- Holland 


