
29 
nov UITNODIGING

SYMPOSIUM 
P10 IN 
BEELD

12.00 uur inloop met lunch
13.00 uur ‘P10 in Beeld’. Hans Verbeek ontvangt als 

tafelgasten o.a. 
 - J. (Jantine) Kriens, algemeen directeur VNG, 
 -  dr. R. (Roel) During, onderzoeksleider 

 Wageningen Universiteit en 
 -  drs. M.R. (Maarten) Schurink, secretaris-generaal 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijks relaties

15.45 uur netwerkborrel
16.30 uur einde programma

De bijeenkomst is gericht op landelijke, provinciale en 
lokale vertegenwoordigers van de plattelandsgemeenten. 
Kent u iemand voor wie deze bijeenkomst ook interessant 
is? Neem hem of haar dan mee als introducée of stuur 
deze uitnodiging door!

We hopen samen met u het jubileumjaar op 29 november 
2018 feestelijk af te sluiten!

Met vriendelijke groet,

Ellen van Selm  Ellen Nauta-van Moorsel
voorzitter P10  voorzitter jubileumcommissie P10

P10 is het netwerk van 17 grote platte landsgemeenten die  
samen kennis uitwisselen en  gedeelde belangen onder de 
 aandacht brengen waar dat nodig is.

Donderdag 29 november 2018 
Van 13.00 tot 16.30 uur / 
inloop met lunch vanaf 12.00 uur
VNG, Nassaulaan 12, Den Haag

De P10 gaat het jubileumjaar op een aansprekende manier afsluiten. 
Op donderdagmiddag 29 november 2018 wordt de slotviering geor-
ganiseerd. Onder het motto ‘P10 in Beeld’ zijn we te gast bij de VNG 
in Den Haag. We ontvangen u in een passende setting, waarin lobbyist 
Hans Verbeek een aantal mensen ‘aan de tand zal voelen’ over de 
onderwerpen die spelen op óns platteland. Ook worden de resultaten 
bekendgemaakt van het onderzoek Leefbaarheidsinitiatieven op 
het platteland; analyse van eigenheid en eigenaarschap.  
Dit onderzoek heeft de Wageningen Universiteit uitgevoerd in 
opdracht van de P10.

FACTS

PROGRAMMA

WELKOM

VERVOER

www.p-10.nlp10@opsterland.nl

Openbaar Vervoer
Den Haag is uiteraard goed per openbaar vervoer te 
bereiken. Bijvoorbeeld tram 9 stopt op ca. 8 minuten 
loopafstand van de VNG (halte Dr. Kuyperstraat). Een 
OV-fiets is ook een optie. 

Auto
De VNG beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen. 
Rondom de VNG zijn betaalde parkeermogelijkheden 
maar houdt u er rekening mee dat het druk zal zijn. 
Parkeren kan ook in de parkeergarage onder het Malieveld 
op 15 minuten loopafstand van de VNG.

Aanmelden »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWZnaOFwbUCwGz1X6SMDgZucMWxBqasRMgsGm6JNZK8uJZhQ/viewform?usp=sf_link

