Van: info=economie-ruimte.nl@inboxify.net [mailto:info=economie-ruimte.nl@inboxify.net] Namens Economie &
Ruimte
Verzonden: dinsdag 19 september 2017 12:00
Aan: Griffie
Onderwerp: Uitnodiging E&R Rondetafel bijeenkomst over maatschappelijk vastgoed energie- en

Online versie

E&R Rondetafelbijeenkomst over “maatschappelijk
en gemeentelijk vastgoed” met als topics “energieen CO2-neutraal in 2018 en aandacht voor delen van
de accommodatie in gebruik”.
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de E&R Rondetafelbijeenkomst over “maatschappelijk en
gemeentelijk vastgoed” met als topics “energie- en CO2-neutraal in 2018 en aandacht voor delen van de
accommodatie in gebruik”. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 19 oktober a.s. bij de
Gemeente Krimpenerwaard.

Wat levert het op?

•

U vertrekt geïnspireerd en heeft nieuwe informatie verkregen over de onderwerpen “energie- en
CO2-neutraal in 2018 en hoe slim delen van de accommodatie in gebruik” en kunt zo
duurzaamheidsvraagstukken als over het beter benutten van maatschappelijke en
gemeentelijke accommodaties slimmer in samenhang oppakken.

•

De bijeenkomst wordt gehouden bij de Gemeente Krimpenerwaard die ons hun
1
praktijkervaringen delen over hun project “energieen CO2-neutraal in 2018 en aandacht voor
delen van de accommodatie in gebruik” waar u uw voordeel mee kunt doen.
De oogst van deze E&R Rondetafelbijeenkomst leggen we vast in het “E&R Inspiratiedocument
"onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed"
die wij na afloop aan de deelnemers van het E&R Project “gemeentelijke en maatschappelijke
duurzaam exploiteren” zullen toezenden.

•

Reserveer nu uw plek op deze ultieme cross-over E&R Ronde tafel bijeenkomst!
U ontvangt deze persoonlijke uitnodiging aangezien u zich eerder hebt aangemeld als belangstellende
voor het onderwerp “energie- en CO2-neutraal in 2018 en aandacht voor delen van de accommodatie in
gebruik”.
Datum:

19 oktober 2017

Tijd:

09:30 uur tot 12:30 uur inclusief eenvoudige broodjeslunch

Locatie:

Gemeente Krimpenerwaard, Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk

Bent u lid van het platform? Dan kunt u zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen en aan nietleden vragen wij een vergoeding. E&R Projectgroepleden “gemeentelijke en maatschappelijke duurzaam
exploiteren” hebben voorrang bij inschrijving. (N.B. Er zijn op dit moment binnen deze E&R Projectgroep
nog enkele plaatsen beschikbaar, dus mocht u hierin geïnteresseerd zijn, meld u zich dan hiervoor aan
bij Greetje van Beers, +316-17236350 of zend een e-mail info@avvizo.nl).

Voor nadere informatie over het programma van de bijeenkomst, het project, achtergrondinformatie en
mogelijkheid om aan te melden verwijzen wij u naar onze website. Gebruik hiervoor de navolgende link
waar u zich ook kunt opgeven voor de bijeenkomst. Informatie over programma en om aan te melden
Tot slot. Het kan zijn dat u geen interesse meer heeft in dit onderwerp en dat u uw mogelijkheid voor
voorboeking voor anderen wilt vrij geven. Laat ons dat a.u.b. weten door deze mail te beantwoorden.

Met innovatieve groet,
Cees van Beukering | PVM | Voorzitter stuurgroep a.i. |
Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | Programmamanager stuurgroep
Marleen Althuizen | Redactie E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten
van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed"
Greetje van Beers | Secretaris stuurgroep | +316-17236350 | Info@avvizo.nl

P.S.: Wilt u zeker zijn van een plek? Meld u dan vóór 12 oktober aan! Aanmelden

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij denken dat u affiniteit heeft met het Platform.

Platform Economie & Ruimte
Samen sneller werken aan “Next generation’ economie & landschap”
Bezoekadres
Benoordenhoutseweg 88
2596 BD Den Haag
Secretariaat
Rian Hermans-Teklenburg
Akkerwinde 23
5684 HG Best
T +31 – (0)88 0910091
M: r.teklenburg@economie-ruimte.nl
I: www.economie-ruimte.nl
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
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