Geachte heer, mevrouw,
Zoals aangekondigd per email op 21 mei 2019 bent u van harte welkom op één van de twee
bestuurlijke kennismakingsbijeenkomsten met het college van Gedeputeerde Staten en de
Provinciale Staten.
Doel van beide avonden is de nieuwe gedeputeerden en Statenleden van de provincie NoordHolland te ontmoeten en op informele wijze in gesprek te gaan over de verschillende thema’s die
zowel de provincie als de gemeenten raken.
Om het aantal deelnemers zoveel mogelijk evenredig te verdelen is onderstaande indeling over
twee avonden aangehouden.

 dinsdagavond 10 september 2019 voor de Kop van Noord-Holland, ZaanstreekWaterland, Westfriesland en Regio Alkmaar.

 woensdagavond 25 september 2019 voor IJmond, Zuid-Kennemerland, Amsterdam,
Amstelland en Meerlanden en Gooi en Vechtstreek.
U kunt zich met deze link aanmelden voor één van beide avonden. Indien u op de avond van uw
regio verhinderd bent, kunt u uiteraard op de andere avond deelnemen.
Er zijn twee rondes met gesprekstafels met gedeputeerden en Statenleden. De tafels zijn
onderverdeeld aan de hand van de portefeuilles van de gedeputeerden. De insteek van de
gesprekstafels is om een informeel gesprek aan te gaan, waarbij uw inbreng leidend zal zijn voor
wat wordt besproken. U kunt uw voorkeur voor een tafel aangeven op het aanmeldformulier.
Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

19.00 - 19.30 uur
19.30 - 19.35 uur
19.35 - 19.45 uur
19.45 – 19.55 uur
19.55 – 20.40 uur
20.40 – 20.50 uur
20.50 - 21.35 uur

Inloop met koffie en thee
Opening door de provinciesecretaris mevrouw Renée
Bergkamp
Welkom en speech door de commissaris van de Koning,
de heer Arthur van Dijk
Verplaatsen naar de ruimtes
Gesprekstafels ronde 1
Roulatie/korte pauze
Gesprekstafels ronde 2

21.35 - 21.45 uur
21.45 - 22.30 uur

Plenaire afsluiting
Borrel

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Anne Weike Noorman of Yvonne Hirs-Menke via
emailadres kennismakingpnh@noord-holland.nl.
Locatie en route
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, meer informatie via onderstaande links:
Routekaart locatie Dreef (pdf – 131,98 kb)
Reisadvies met openbaar vervoer
Parkeergarage Dreef, Dreef 3, 2012 HR
U kunt ook een uitrijkaart krijgen voor parkeergarage de Dreef (NB voor de Houtpleingarage zijn
geen uitrijkaarten beschikbaar).

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland,
A.Th.H. van Dijk, commissaris van de Koning

