
Tussenresultaat of start?
Op   20   april   verzamelde   een   groot   aantal   geïnteresseerden   zich   samen   met   leden   van 

Provinciale Staten rondom de tafel  van het Atelier  Flevoperspectieven. Deze was voor de 

gelegenheid tijdelijk verhuisd naar het provinciehuis. Ateliermeester Co Verdaas deelde er de 

eerste bevindingen van het Atelier. Hij benadrukte: “We hebben vele experts gesproken over 

trends, ontwikkelingen en hoe die op Flevoland neerslaan. Maar nu begint het échte gesprek 

pas: het gesprek met de regio.” Lees verder.

Hoe een akkoord kan 

ontroeren

Co Verdaas vertelt   in  zijn  blog  hoe hij  de 

sessie   met   Michel   Rentenaar,   de 

klimaatgezant,   heeft   beleefd.   'Op 

openhartige   wijze   vertelde  Michel   een  uur 

lang over de jaren die vooraf gingen aan de 

klimaattop in Parijs.' Lees verder

Poll

Aan de slag!

Er   is   een   energietransitie   nodig.   Om   te 

kunnen voldoen aan de afspraken zoals we 

die   in  Parijs  hebben gemaakt,  moeten  we 

hard aan het werk. Die urgentie werd in de 

sessie   Energizing   Flevoland   nogmaals 

benadrukt door de sprekers. Lees verder.

http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=758c482e11&e=e5fe047a66
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=ea5a14d833&e=e5fe047a66
http://visieopflevoland.us12.list-manage1.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=6d3fa1598f&e=e5fe047a66


Met het IJsselmeergebied 

hebben we goud in 

handen!

In de allerlaatste sessie in deze reeks ging 

de  blik  over  de  dijken  heen.  Onze gasten 

Lodewijk van Nieuwenhuijze, Henk Nijboer  

en   Joost   Wentink   belichtten   de 

ontwikkelingen   in   het   Markermeer   en 

IJsselmeer   vanuit   een   ruimtelijk, 

waterbouwkundig en ecologisch perspectief. 

Laat hier je stem achter.

Bijeenkomst 20 april 

Wordt alles anders?

Een   interessant   thema   die   veel   gebieden 

raakt   is   de   ontwikkeling   van   technologie. 

Vanaf   het   eerste   begin   heeft   technologie 

maatschappelijke   omwentelingen   met   zich 

meegebracht. Internationaal wordt inmiddels 

gesproken   over   de   vooravond   van   de   4e 

industriële   revolutie.   Dit   betekent   dat   ons 

nog   belangrijke   economische   en 

maatschappelijke   omwentelingen   te 

wachten staan. Lees verder.
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