Aan de raads-, commissie- en burgerleden en fractievolgers van de Gemeenteraden van de
aandeelhoudende gemeenten van Dar NV
Geachte heer / mevrouw,
Na overleg met uw Griffies nodigen wij u hierbij van harte uit voor een bezoek aan Dar NV op maandag 30
september a.s. van (17.45 uur/) 18.00 tot 20.00 uur (afsluitende borrel tot 20.30 uur).
Het programma voor de avond luidt als volgt:
17.45 – 18.00 uur
Inloop op het terrein aan de voorzijde van het pand van Dar. Voor soep en een broodje
wordt gezorgd.
18.00 – 18.30 uur
Medewerkers van verschillende afdelingen binnen Dar vertellen over hun
werkzaamheden en we laten een aantal voertuigen zien.
Voortzetting binnen:
18.35 – 18.45 uur
Welkom door Bart de Bruin, algemeen directeur Dar NV.
18.45 – 19.15 uur
Presentatie Olaf Prinsen, directeur NVRD* en tevens oud-bestuurslid VNG en oudwethouder van de gemeente Apeldoorn. Vanuit die achtergrond is de heer Prinsen
bekend met de uitdagingen van gemeenten op het gebied van afval en openbare
ruimte.
De heer Prinsen zal de algemene ontwikkelingen op dit gebied nader toelichten.
Hierbij zullen ook de ontwikkelingen op de kunststofmarkt voorbij komen.
19.15 – 20.00 uur
Inventarisatie wensen en behoeften gemeenten door Marieke Verhoeff, manager adviesen relatiebeheer Dar NV.
20.00 – 20.30 uur
Afsluitende borrel.
(* De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het
afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun
doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.)
Na deze avond bent u volledig op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen rond afval en openbare ruimte.
Ook de stand van zaken rondom het kunststofdossier zal zijn besproken. Dar is van én voor gemeenten.
Daarom vinden wij het belangrijk u mee te nemen in de ontwikkelingen binnen onze branche.
Wij hopen van u te horen wat er in de gemeenten speelt. Wat gaat er goed, wat kan beter? Welke behoeften
leven er bij u en de bewoners die u vertegenwoordigt met betrekking tot de dienstverlening van Dar? Heeft u
input voor het strategieplan 2020-2024 dat Dar de komende periode opstelt?
U kunt zich voor deze avond aanmelden door het verzenden van een e-mail aan communicatie@dar.nl . We
ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk maandag 23 september a.s. Wilt u in verband met de organisatie van de
catering bij uw aanmelding aangeven of u gebruik wil maken van de aangeboden soep en broodje?
Bent u dit keer verhinderd maar zou u wel een werkbezoek aan Dar willen brengen, dan horen we dat graag. Bij
voldoende belangstelling organiseren we graag een tweede bijeenkomst. Daarnaast bent u altijd welkom voor
een (apart) bezoek!
Wilt u alvast wat achtergrondinformatie met betrekking tot Dar zien, dan verwijzen we u graag naar ons
maatschappelijk jaarverslag 2018: https://youtu.be/ZeuhSXBqL-U.
We zien u heel graag op 30 september a.s. vanaf 17.45 uur aan de Kanaalstraat 401 te Nijmegen.
(Komt u met de auto? Dan verzoeken wij u vriendelijk te parkeren op ons parkeerterrein 2, gelegen aan uw
linkerhand als u ons terrein oprijdt. U kunt ook gebruik maken van de parkeerplaats bij Liv, gelegen tegenover
het terrein van Dar.)
Met vriendelijke groet,
Bart de Bruin
algemeen directeur Dar NV

