Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)

Eventuele wijziging van contactpersoon e/o adresgegevens, graag mailen naar:
communicatie@de-corner.nl

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam
M 06-29303096

Arthur van Dijk, comm

issaris
van de Koning in Noord-H
olland

‘Duurzaam doorpakk
en’ in
de regio Zaanstreek-Wa
terland

Kom samen met uw (zakelijke) partner
en/of collega gezellig netwerken op de
248ste Cornerbijeenkomst

Donderdag 17 oktober 2019

UITNODIGING
17.00 uur in het Zaans Museum

Volgende bijeenkomsten

vrijdag 10 januari 2020*

*nieuwjaarsbijeenkomst

donderdag 5 maart 2020

PROGRAMMA
17 OKTOBER 2019

17 oktober 2019
‘Duurzaam doorpakken’ in de
regio Zaanstreek-Waterland
Arthur van Dijk

Arthur van Dijk,
commissaris van de Koning in Noord-Holland

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst
Centrale rol binnen de Metropoolregio Amsterdam
De regio Zaanstreek-Waterland is onderdeel van de Metropoolregio
Amsterdam en neemt actief deel aan deze samenwerking. Belangrijke
thema’s binnen deze samenwerking zijn de bereikbaarheid van de
regio, klimaatadaptatie en bodemdaling. Van Dijk is eerste vicevoorzitter van de Metropoolregio Amsterdam.

Economische dynamiek
Van oudsher kent onze regio ondernemingszin en een economische dynamiek. Zaanstreek-Waterland is één

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ worden enkele con-

van de eerste industriegebieden in Nederland, gekenmerkt door molens en werven en natuurlijk de handel.

crete projecten in de regio Zaanstreek-Waterland genoemd, zoals een

Onze stevige achtergrond biedt een mooie basis voor de toekomst. De provincie Noord-Holland is daarin

onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad

uiteraard een belangrijke partner. Arthur van Dijk (VVD), op 3 februari 1963 geboren in Dordrecht, is

en Purmerend. Maar ook de verbinding A8-A9 met behoud van de

sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in Noord-Holland. Tijdens de Cornerbijeenkomst van

Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam, en de onder-

17 oktober vertelt hij u graag meer over de plannen van de provincie en gaat hij de dialoog met u aan.

doorgang Broek in Waterland (N247). Daarnaast is er aandacht voor
de herstructurering van bedrijventerreinen met het oog op duurzaam

De uitdagingen

ruimtegebruik, en voor het tegengaan van bodemdaling in het veen-

Uitdagingen zijn er genoeg! Denk aan uitdagingen op het gebied van energietransitie, omgevingsbeleid en

weidegebied. Al met al is er meer dan genoeg om over te praten met

milieu. Maar ook aan het vinden van de juiste balans tussen regionale economie en bedrijvigheid enerzijds

Arthur van Dijk.

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 18.00 uur
Actualiteiten
18.00 – 18.50 uur
Presentatie door
Arthur van Dijk
Vragen stellen en discussie
18.50 – 19.00 uur
Afsluiting door de voorzitter
19.00 – 20.30 uur
Tijdens de uitgeserveerde
maaltijd heeft u volop de
gelegenheid om te netwerken.

en cultuurhistorisch erfgoed, toerisme en recreatie anderzijds. Andere belangrijke thema’s zijn wonen,
Van harte uitgenodigd

mobiliteit en bereikbaarheid.

Tijdens onze Cornerbijeenkomst zal Arthur van Dijk u meer vertellen
Onze regio en haar omgeving

over de rol van de provincie in relatie tot de regio Zaanstreek-

In onze regio zorgt de provincie Noord-Holland, samen met andere overheden, voor een goede inrichting

Waterland. U bent samen met uw (zakelijke) partner e/o collega van

van de leefomgeving. Alles is erop gericht om mensen op een zo prettig mogelijke manier te laten wonen,

harte uitgenodigd. Denkt u ook vooral op voorhand al na over de

werken en recreëren. Er is behoefte aan ruimte voor water, woningbouw, natuur en landschap, bedrijven,

vragen die u wilt stellen. Er zal namelijk volop gelegenheid zijn de

landbouw, wegen en duurzame energiewinning. De provincie bekijkt deze factoren in samenhang en maakt

dialoog aan te gaan. Heeft u een prangende vraag? Dan kunt u deze

zo het regionale ruimtelijk-economisch beleid. Ze vindt hierbij duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke

vooraf mailen naar communciatie@de-corner.nl. Wij geven deze dan

kwaliteit en klimaatbestendigheid belangrijk, en streeft naar een aantrekkelijke groenblauwe en stedelijke

ter voorbereiding alvast door aan de commissaris.

omgeving.

De toegang is gratis, een
heerlijke maaltijd kost slechts
€ 12,50, excl. drankjes:
blijft u ook eten?
Bij binnenkomst vindt u een
menukaart met de te serveren
maaltijd. U bepaalt zelf of u
wel of niet blijft eten; dit wordt
genoteerd op uw consumptiekaart. Samen met de drankjes
betaalt u dit na afloop bij de
uitgang. Dit kan contant of per
pin. De hapjes worden u aangeboden door De Corner.

Foto’s aangeleverd door de provincie.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

