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Maatschappelijk effect sportevenementen
We steken energie in het vergroten
van de maatschappelijke effecten van
sportevenementen. Dat zei Jan
Markink op de conferentie
Maatschappelijke opbrengst
sportevenementen.
Lees meer over de maatschappelijke
effecten van sportevenementen

Provinciale Staten stellen Voorjaarsnota 2018 vast
In de laatste vergadering voor het
zomerreces kreeg de laatste
Voorjaarsnota van deze Statenperiode
de meeste aandacht van de
Statenleden.
Lees meer over de vergadering van
Provinciale Staten op 3 en 4 juli 2018.

Tenderregeling voor slimme en schone fabrieken
Gelderse ondernemers kunnen
€200.000 subsidie krijgen als zij hun
nieuwe fabriek slim en schoon
inrichten. De tenderregeling loopt tot
1 september 2018.
Bekijk voor meer informatie het
filmpje.

Het succes van samen zelf bouwen in Nunspeet
Wat maakt zelf samen bouwen tot een
succes in Nunspeet? De particulieren
staan aan het roer.
Lees meer over het succes van deze
aanpak.

Fractievoorzitter Frans Bruning (GroenLinks) stelt zich voor
We hebben bij GroenLinks wel een
mooie slogan als het gaat om het
oplossen van problemen en dat is:
denk groot en acteer lokaal.
Bekijk het filmpje waarin Frans
Bruning zich voorstelt.

Bezoek het Huis der Provincie op Open Monumentendag

Bewonder het mooiste gebouw van
2018! Op 8 september 2018 opent het
unieke Huis der Provincie inclusief de
Sabelspoort haar deuren tijdens Open
Monumentendag. Het thema ‘In
Europa’ staat deze dag centraal.
Lees meer over het bezoeken van het
Huis der Provincie.

Gratis cursus Politiek actief voor de provincie
Waar moeten huizen komen? Hoe
vaak moet de bus rijden in het
buitengebied? Waar komen
windmolens? Onderwerpen waar de
provincie over gaat. Wilt u weten hoe
de provincie beslissingen neemt en
hoe u daar invloed op uitoefent?
Lees meer over de cursus Politiek
actief voor de provincie.

Wie is de Grootste Gelderlander aller tijden?
Wie leverde de belangrijkste bijdrage
aan de Gelderse geschiedenis? Vertel
het ons voor 1 oktober 2018. Of help
de jury en stem op de genomineerden.
Op 16 november 2018 kiest het
publiek de uiteindelijke winnaar.
Lees meer over deze zoektocht.

Agenda

› Informatieavond Omgevingsvisie
2 AUGUSTUS 2018

Huis der Provincie
› Opening parlementaire jaar
29 AUGUSTUS 2018

Huis der Provincie

Volgende editie
De volgende Gelderland leeft verschijnt op 6 september 2018. Tot die tijd kunt u
natuurlijk het nieuws volgen op onze website, Facebook en Twitter. Voor nu
wensen wij u een fijne vakantie.

Colofon

Suggesties

Gelderland leeft is een uitgave van

We horen het graag! Neem contact

de provincie Gelderland en

op met het provincieloket.

verschijnt tweewekelijks.
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Contact
Provincieloket, 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
gelderland.nl

