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Uitnodiging Dag vande Geldersegemeenten2022
5 september
2022,VeluvineNunspeet

Aan de radenvande Geldersegemeenten

Geachte raad,
Gemeente Nunspeeten VNG Gelderland nodigen u van harte uit voorde Dag vande Gelderse
Gemeenten2022 opmaandag5 septemberin Veluvinein Nunspeet.
Inspirerendprogramma
Voorde Dag vande Gelderse gemeenten is samen met gemeente Nunspeeteen inspirerend
programmaopgesteld. Tussen09.30uuren 10.00 uurheten wij u vanharte welkom in de
centralefoyer vanVeluvine.
Het programmabestaat uit een ochtend- en middagprogramma. Het ochtendprogrammastaat
in het teken vande Algemene Ledenvergadering vanVNG Gelderland en vaneen boeiend
themagedeelte met gastspreker Dr. KoenVossen.
In de middag zijn er leuke excursies waarbij we enkele interessanteNunspeetsebedrijven
bezoeken. De middag sluitenwe af met een gezellige borrel in Veluvine.
Ochtendprogramma
09.30-10.00 uur Ontvangstin foyer vanVeluvine
10.00 - 10.15 uur Welkom doormevrouwCélineBlom, burgemeester van Nunspeeten
toespraakdoorde heer John Berends, Commissarisvande Koning
10.15-10.45
uur
AlgemeneLedenvergadering
VNG Gelderland
10.45-11.00 uur Pauze
11.00-12.30uur
Themagedeelte
GastsprekerDr. KoenVossen
12.30-13.15 uur Lunch
Middagprogramma
13.15-15.30uur Excursies
15.30- 16.30uur Afsluitende borrel
16.30uur

Einde
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Welkomdoor burgemeester
C.W.J. (Céline)Blom vande gemeenteNunspeet

‘Het beloofteeninteressante
eninspirerende
dagte wordenin onzeprachtige
gemeente.
Vanhartewelkom.’

Themagedeelte
met gastspreker
Dr. Koen Vossen
Dr. KoenVossenis politiekhistoricus en universitairdocentNederlandse politiekaande
RadboudUniversiteit

‘Wat moetenwe doenmet debozeburger?Er is in delaatstejarenvee!chagrijnin
desamenleving.
Populistische
partijenstekenoveraldekopop. Waarkomt die
woedevandaan,
wat kunnen
we ervanlerenenis ereenoplossing
te vinden?
’

Excursies
Gemeente Nunspeetverzorgt ’s middags een leuk excursieaanbod.Met een elektrische fiets
bezoekenwe enkele interessanteNunspeetsebedrijven. U kuntop5 september bij aankomst
kiezen uit twee routes:
1.

De Nunspeet-noordroute
‘Innovatie
lokaaltoegepast
’. Hierbij worden bedrijfsbezoeken
gebracht aanStella Fietsen en Hellebrekers Technieken BV. De routegaat o.a. langs de
bouwplaats
vanSportpark/zwembadDe Wiltsangh, de Zandenplas,de golfbaanen het
Transferium.
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2. De Nunspeet-westroute
‘Maatschappelijk
thuisgevoel
’. Hierbij worden bedrijfsbezoeken
gebracht aande InclusiefGroepen B&C International.
De routegaat o.a. langs woonwijk
Molenbeek, het buitengebied, molenDe Duif, en (project)Stationsomgeving.

Aanmelden
Wij vragen u zich aante melden voorde Dag vande Gelderse gemeenten. Dit kantot en met
22 augustus.Stuurhiervoor een mail naarsecretariaat@vnggelderland.nl
met daarin:
■ Naam en functie
■ Naam van uw gemeente
■ E-mailadres
Geef hierbij ookaanof u deelneemt aan:
■
■
■

Het ochtend- en middagprogramma
Alleen het ochtendprogramma
Alleen het middagprogramma

Heeftu vragen?
Mail gerust naarsecretariaat@vnggelderland.nl
of bel onsop06-10101851.
Onderaande uitnodiging leest u hoe u Veluvinekuntbereiken.
Wij zien u graag op5 september!
Mèt vriendelijke groet,
Namerts>fcietlbestuurvanVNG Gelderland,

yP.GyOVrr^)/(rissen
secretaris/ penningmeester
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Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
auto
VeluvineNunspeet,F.A. Molijnlaan186, 8071 AK Nunspeet
De locatiebeschikt over voldoendeparkeerplaatsen.
Bereikbaarheid
openbaar
vervoer
Per trein of bus naarstationNunspeet.VanafstationNunspeetlooptu in ongeveer 20 minuten
rechtstreeks naarde locatie, VeluvineNunspeet.Of u paktopstationNunspeetbus
ComfortRRReisC1 (Keolis, richting Zwolle via Dedemsvaart). U staptuit bij halte De
Sparrenhorst.Vanafdaar looptu in 10 minutennaarde locatie.
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