
Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU 12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doel is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62,1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Hoogachtend, 
Namens de stuurgroep Kop van Noord-Holland 

De burgemeester van Dén Helder 
Koen Schuiling 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denheider.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



gemeente 

Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Texel 
Postbus 200 
1790 AE Den Burg 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doel is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62, 1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Hoogachtend, 
Namens de stuurgroep K<bp van Noord-Holland 

De bAw^émeeslej/Van Den Helder 
K o é | Schuili£0/ A 

D3oof" Drs. F. Bijlweg 20 Postbus 36 www.denhelder.nl telefoon 14 0223 
• Napoleon -| 7 8 4 M c Den Helder 1780 AA Den Helder info@denhelder.nl fax (0223) 67 1201 



gemeente 

Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Zijpe 
Postbus 5 
1750 AA Schagerbrug 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doel is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62,1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Hoogachtend, r 
Namens de stuurgroep/Ko s van Noord-Holland 

De burgemeestervan Derf Helder 
Koen|Sc|uil i 

10 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



gemeente 

Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Harenkarspel 
Postbus 10 
1749 ZG Warmenhuizen 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doe! is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62,1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

A 
Hoogachtend, / 
Namens de stuurgroep Kap van Noord-Holland 

Helder ester van 
uning 

200»- Drs. F. Bijlweg 20 Postbus 36 www.denhelder.nl telefoon 14 0223 
wapoLi). 1784 MC Den Helder 1780 AA Den Helder info@denhelder.nl fax (0223) 67 1201 



gemeente 

Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Schagen 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doel is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62,1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Hoogachtend, 
Namens de stuurgroep Kob van Noord-Holland 

t 

w 
De bilrgemee^r van D^n Helder 
Koenb^r|vji)Mg ' ; 

Helder 
200r™ 
apoleoi 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



gemeente 

Den Helder 

De leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 
Postbus 8 
1760 AA Anna Paulowna 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 17-01-2012 Concernstaf brief van : 
kenmerk : AU12.00380 dhr. ing. J.G. Pistor kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223) 67 8375 
onderwerp 
Uitnodiging presidia voor informele bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord Holland 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 'voortgang regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland' 
die u recent heeft ontvangen van de stuurgroep Kop van Noord-Holland nodigt de stuurgroep u via deze 
brief graag uit voor een informele bijeenkomst over dit onderwerp. 

Deze informele bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari vanaf 17.30 uur op locatie in Den Helder. 
De reden voor de keuze van de locatie in Den Helder is om ook de raadsleden vanuit de gemeente Texel 
de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen. Het doel is om de raden te informeren over de 
inhoud van het concept regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland om daarna van de aanwezigen 
een eerste reactie te ontvangen. Na deze bijeenkomst zal de definitieve versie van de gebiedsagenda 
afgerond worden. Deze is vervolgens op 6 maart tijdens het bezoek van gedeputeerde staten aan de regio 
onderwerp van gesprek. 

De bijeenkomst van 17 februari is bedoeld als informele bijeenkomst en duurt maximaal tot 20.00 uur. Wij 
willen voor deze bijeenkomst graag de presidia van de regiogemeenten uitnodigen. 

Wij verzoeken u echter wel, in verband met de catering e.d., ons voor 7 februari 2012 via uw griffier te 
laten weten wie we van uw fractie mogen verwelkomen (één per fractie). 

Datum: 17 februari 2012 
Tijd: vanaf 17.30 - 20.00 uur 
Locatie: Studio 62, Willemsoord 62,1781 AS Den Helder 
Wie: Presidia regio gemeente Kop van Noord-Holland. 

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Hoogachtend, 
Namens de stuurgroep! Kop van Noord-Holland 

De burgemeester vamDen Helder 
K b e r i j ^ u i l i n g / f 

Den Helder 

Napoleon 
Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 


