RUIMTELIJKE TOEKOMSTVERKENNINGEN
D66 Mini Symposium

De Thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit van D66
organiseert,
met medewerking van de
Statenfractie Overijssel,

dinsdag 21 april 2015
een thema-avond (18.00-20.15 uur) in
Provinciehuis Overijssel

Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
Opgeven bij Aart Karssen ( 0622237427 of aart.karssen@inter.nl.net ) vóór
19 april a.s. o.v.v. naam, plaats, mobiel telefoonnummer en of vooraf
wordt deelgenomen aan de broodmaaltijd en/of de Ledenvergadering.

Als vervolg op de D66 Ruimtelijke Agenda, het symposium in Den Haag
en geïnspireerd door Wim Derksen (vml. directeur van het Ruimtelijk Planbureau, hoogleraar bestuurskunde), proberen we een beeld te krijgen wat
voor ruimtelijke consequenties te verwachten ontwikkelingen in de toekomst hebben. Te denken valt aan anders werken en verplaatsen, ICTmogelijkheden, economische ontwikkelingen, ruimte voor energie, integratie met waterveiligheid, technologische innovaties, demografische ontwikkelingen, klimaatveranderingen, enz..

RUIMTELIJKE TOEKOMSTVERKENNINGEN
D66 Mini Symposium
Programma:












Inloop vanaf 17.15 uur met mogelijkheid van het nuttigen van een broodmaaltijd (tegen kostprijs);
18.00 uur Opening door dagvoorzitter Tom Kunzler;
18.05 uur Welkom door Margreet Overmeen, fractievoorz. D66 Ov.;
18.10 uur Drie korte inleidingen, die ieder worden afgesloten met 2 stellingen voor de discussie en een korte vragenronde:
1. Algemene trends die ruimtelijke consequenties hebben, door
Hans Peter Benschop, directeur Trendbureau Overijssel;
2. Ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen in de stad, door
Bart Vink, bestuurslid van onze Thema-afdeling, D66-raadslid in
Amsterdam en werkzaam bij Ministerie I & M;
3. Ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen in het landelijk gebied, door
Marco van Beek, programmamanager Ruimte & Advies bij Kadaster;
19.15 uur Korte pauze;
19.30 uur Interactieve discussie met de zaal;
20.15 uur Afsluiting en conclusies
door Aart Karssen, voorzitter TA Ruimte & Mobiliteit;
Borrel na afloop.

Voorafgaande aan het minisymposium is er van 17.00 uur tot 17.30 uur een ledenvergadering van de Thema-afdeling. De leden krijgen separaat de agenda hiervoor toegestuurd. Graag van te voren hiervoor opgeven bij Aart Karssen.

