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Reminder
Uitnodiging regionale bestuurdersbijeenkomsten

Duurzame Ontwikkeling
23 augustus 2018

Geachte heer, mevrouw,
BNG Bank en VNG nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een
van de vier regionale bijeenkomsten op 12, 13, 19 en 20 september
2018.
In veel Coalitie-akkoorden/Collegeprogramma’s hebben de sociale,
economische en milieu-aspecten van duurzaamheid een prominente
plaats gekregen. Nu komt het aan op de verdere uitwerking en
implementatie ervan. Daarbij zal ‘verbinding’ een sleutelwoord zijn.
Verbinding binnen het gemeentelijk beleid, verbinding tussen
uiteenlopende belanghebbenden, verbinding van ambities, wensen en
middelen.
De regionale bijeenkomsten zijn erop gericht gemeentebestuurders te
inspireren en concrete handvatten te bieden voor de realisatie van de
brede duurzaamheidsagenda. Daarbij sluiten we aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN,
ofwel de Global Goals, waaraan ook Nederland zich gecommitteerd heeft en waarin gemeenten een
onmisbare rol spelen.
De VNG licht de inbedding in het gemeentelijk beleid toe en BNG Bank geeft een indruk van de
(financiële) mogelijkheden die zij heeft om gemeenten te ondersteunen bij het invulling geven aan de
verduurzamingsagenda. Uiteraard is er ruim de gelegenheid voor het onderling uitwisselen van
ervaringen. De bijeenkomsten worden op de volgende data georganiseerd:

• Woensdag 12 september, 15-17 uur, Dordrecht
• Donderdag 13 september, 15-17 uur, Eindhoven
• Woensdag 19 september, 10-12 uur, Zwolle
• Donderdag 20 september, 10-12 uur, Zaanstad

Kies als gemeentebestuurder voor duurzaamheid en meld u aan voor de bijeenkomst in uw regio!
Meer informatie en de aanmeldlink kunt u hier vinden.
Contact: globalgoals@vng.nl.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Gita Salden
Voorzitter Raad van Bestuur BNG Bank
Jantine Kriens
Algemeen Directeur VNG
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