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Contactpersoon: ing. H.A. (Harry) Lamers
Telefoonnummer: 06-52470862

Onderwerp: NW8 netwerkbijeenkomst “Structuurvisie Noord-Holland Noord”

Alkmaar, 24 september 2009

«briefaanhef»,

Eind augustus hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor onze netwerkbijeenkomst op 16 september
over de provinciale structuurvisie Noord -Holland Noord. Door een ingelaste vergadering van de
commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid is besloten onze bijeenkomst uit te stellen tot na
deze commissievergadering om u zo over de meest actuele stand van zaken te kunnen informeren.

Wij nodigen u van harte uit om op 14 oktober 2009 aanstaande om 15:00 uur in het Golden Tulip
hotel te Heiloo bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Niet alleen om aanwezig te zijn, maar ook om
op dat moment uw inbreng te geven. Doel van deze middag is om op een interactieve manier naar de
structuurvisie te kijken en hier met gedeputeerde Laila Driessen over in gesprek te gaan.

De middag start met een inleiding van de gedeputeerde waarbij ze in zal gaan op de actualiteit.
Vervolgens gaan we aan de hand van een aantal korte statements de structuurvisie nader bekijken.
We doen dit vanuit de volle breedte van onze achterban, de lokale overheden, het georganiseerd
bedrijfsleven (KvK) en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO Noord Provincie Noord -Holland). De
nadruk zal deze middag liggen op de interactie. Samen met u kijken en discu ssiëren over de
structuurvisie. Mocht u zelf op voorhand al vragen hebben aan de nieuwe gedeputeerde over de
structuurvisie, dan kunt u deze nu reeds aan ons doorgeven zod at ze tijdens de bijeenkomst met een
goed onderbouwd antwoord hierop bij u terug kan komen.

Inmiddels is de inschrijving voor deze bijeenkomst op de site van NoordWest8 (www.noordwest8.nl)
geopend. Klikt u hiervoor op de button “bijeenkomsten” in de bovenste zwarte balk om de
bijeenkomst te selecteren. Op onze site vindt u ook altijd de meest actuele info over deze en andere
bijeenkomsten. Nog even voor u op een rijtje:

Locatie: Golden Tulip Heiloo, Kennemerstraatweg 425, 1851 PD  Heiloo
Tijdstip: Inloop vanaf 14:30 uur, start 15:00 uur, aansluitende netwerkborrel tot 18:00 uur

U bent uiteraard van harte welkom om deze uitnodiging ook aan uw eigen contacten door te sturen die
mogelijk belangstelling voor dit onderwerp hebben. Opgave voor onze bijeenkomsten is gratis maar in
verband met de verdere organisatie niet vrijblijvend.

Ik hoop velen van u op deze middag te mogen begroeten!

Hoogachtend,

drs J.H.J. (Bob) Verburg, voorzitter Vereniging NoordWest8

www.noordwest8.nl

