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Hoog

Aan alle Raads- en Statengriffiers van de Metropoolregio Amsterdam,
Bijgaand treft u onderstaand namens het MRA Bureau editie 6 van het MRA Raads- en Statenleden Bericht voor alle
raadsleden en statenleden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Tevens is dit Bericht als bijlage (pdf-format) opgenomen. Dit voor het geval u een andere vorm van doorzending
verkiest.
Het maandelijks Bericht staat ook op de website:
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/ab9a84d4-6b3c-4468-a216-86fe3c05b093
of de directe link naar het document: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/document/714cedaa-3a2e-4957-880f06639fd260d3
Wilt u zo vriendelijk zijn dit Bericht naar uw raadsleden of statenleden door te sturen/mailen?
MRA-brede Raads- en Statenledenconferentie
Vorige week is de herinnering uitgestuurd voor de MRA Raads- en Statenleden Bericht van vrijdag 13 oktober 2017.
De locatie is Claus Park in Haarlemmermeer, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp.

Voor de zekerheid ontvangt u nog de herinnering voor deze conferentie.
In deze uitnodiging is ook de aanmeldingsmogelijkheid opgenomen. De uitnodiging staat ook op de website als
bijlage en opgenomen onder de volgende url:

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20170921-programma-mra-raads-en-statenleden-conferentie-
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https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=metropoolregioamsterdam&id=100000169
of direct aanmelden:
https://confirmsubscription.com/h/i/B5302D3FC3517053

Wilt u zo vriendelijk zijn ook deze uitnodiging naar uw raadsleden of statenleden door te sturen/mailen?
Met dit Bericht en de Conferentie willen wij samen met u de informatieverstrekking en de betrokkenheid van raden en
staten bij de MRA versterken.
Bij deze al vast dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens Rijk van Ark (directeur MRA Bureau)

Met vriendelijke groet,
Arjen Overbeek
Adviseur raden en staten
T 06 - 227 667 25
E a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl
W metropoolregioamsterdam.nl
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Maandelijkse MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 6 – 26 september 2017)

Geachte Raadsleden en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele ontwikkelingen van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
 Stations als poort naar natuur in metropoolregio
 Officieel startschot House of Skills
 Lelystad Airport april 2019 open
MRA Raads- en Statenledenconferentie
De MRA-brede Raads- en Statenledenconferentie wordt gehouden op
vrijdag 13 oktober 2017 van 15.00 tot 18.00 uur. De locatie is Claus Park in Haarlemmermeer,
Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp. U kan zich direct hier aanmelden.

Programma MRA Raads- en Statenledenconferentie
15.00 uur
15.30 uur

Inloop
Opening van de conferentie door Johan Remkes, vicevoorzitter van de
MRA-regiegroep. Met aansluitend 'pitches' van bestuurders over
energieneutraal bouwen, versnelling woningbouw, bereikbaarheid,
toerisme en arbeidsmarkt
16.00 uur 'Gesprek aan tafel' n.a.v. de pitches:
Raads- en Statenleden gaan met de bestuurders en met elkaar in gesprek
± 17.00 uur Centrale afsluiting met een hapje en een drankje

Concept van MRA Werkplan, incl. MRA Begroting
De Regiegroep van 13 oktober a.s. bespreekt het concept van MRA Werkplan, incl. begroting en stelt
deze vast.
Overige bijeenkomsten
De driejaarlijkse Landschapstriënnale in Park 21 in de Haarlemmermeer vindt plaats, waaronder die
van de Metropooltop op 27 september 2017 van 12.00 tot 20.00 uur.
MRA-factsheets
Op de MRA-website staat een overzicht van cijfermateriaal en andere ‘harde’ feiten van acties binnen
de Metropoolregio Amsterdam. Ook de Amsterdam Economic Board stelt informatie beschikbaar.
Materiaal dat te gebruiken is door iedereen die bezig is met teksten en presentaties over de MRA.

Maandelijkse ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ op de website na te lezen
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de website. De meest actuele versie van het
’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt u aangeboden via uw Raads- of Statengriffier.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt uiterlijk eind volgende maand naar u
verzonden.
Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau
*) De 36 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel,
Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,
Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en
Flevoland, en de Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 regio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, IJmond, ZaanstreekWaterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

Herinnering

MRA Raads- en Statenleden Conferentie
Vrijdag 13 oktober 2017
Heeft u zich al aangemeld voor de MRA Raads- en Statenleden Conferentie op vrijdag 13 oktober?
Dat kan heel eenvoudig via dit formulier. Wij kijken uit naar uw komst!
Tijdens de conferentie gaan Raads- en Statenleden uit de gehele Metropoolregio Amsterdam met
bestuurders (wethouders en gedeputeerden) in gesprek over tal van ontwikkelingen die de komende
jaren een rol spelen in onze regio. Van energieneutraal bouwen en versnelling van de woningbouw tot
bereikbaarheid binnen - en van en naar de metropoolregio, de groei van het toerisme en de razendsnelle
veranderingen op de arbeidsmarkt.
Dit zijn allemaal onderwerpen die ertoe doen in de regio en waarover met elkaar verder wordt
doorgesproken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En wat moet over deze onderwerpen worden
opgenomen in een komend raadsprogramma, collegeprogramma of de MRA Agenda?

Programma
15.00 uur
15.30 uur

16.00 uur
ca. 17.00 uur

Inloop
Opening van de conferentie door Johan Remkes, vicevoorzitter van de MRA-regiegroep.
Aansluitend ‘pitches’ van bestuurders over energieneutraal bouwen,
versnelling woningbouw, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en toerisme.
‘Gesprek aan tafel’ n.a.v. de pitches: Raads- en Statenleden gaan met de
bestuurders en met elkaar in gesprek
Centrale afsluiting met een hapje en een drankje

Locatie
Claus Park in Haarlemmermeer, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp, - Google Maps. Goed bereikbaar per
ov: halte Overbos, buslijnen 300 en 340. Komt u met de auto, dan kunt u gratis parkeren.

