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Over twee maanden open de deuren van het VNG Jaarcongres. Gastregio 
Westfriesland kan niet wachten om u straks te ontvangen voor een 
congres dat midden in de wereld staat. 

 

  

Want maatschappelijke opgaven stoppen niet bij de gemeentegrenzen en het 
oplossen ervan evenmin. In Westfriesland trekken zeven gemeenten nauw met 
elkaar op en laten zien wat samenwerken betekent. Als gemeenten hebben we 
elkaar nodig, om van elkaar te leren en om samen op te komen voor de 
belangen van onze inwoners. Daarom zijn we blij dat we elkaar weer in 
levenden lijve kunnen ontmoeten. Bent u erbij? 

 

  

Schrijf u nu in  

 

 

  

Inspirerende sprekers 
 
Het dinsdagochtendprogramma staat in het teken van de grote (inter)nationale 
opgaven, personen die daarbij inspireren en hoe we samen het verschil maken 
in het vinden van oplossingen. 
 

Laat u zich inspireren door de volgende sprekers? 

• Jan van Zanen, Voorzitter VNG  
Is ook burgemeester van Den Haag 

• Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn 
Gastheer namens regio Westfriesland 

• Simon Groot, oprichter East-West Seed 
Kreeg in 2019 de Wereldvoedselprijs omdat hij de 
levensomstandigheden van 20 miljoen kleine boeren in 60 landen heeft 
verbeterd. 

• Rocky Hehakaija, directeur stichting Favela Street 
Met Favela Street creëerde Rocky met straatvoetbal een persoonlijk 
ontwikkelingsprogramma dat jongeren opleidt tot rolmodellen, Haar 

•  

https://tracking.vngjaarcongres.nl/w/11628/1817101/6ec50469e694903fbce4b72fe03a02d7/0
https://tracking.vngjaarcongres.nl/inschrijven?cdmtw=AQAECAAgAAFFMSWMN5h9lBKH8-4
https://tracking.vngjaarcongres.nl/home?cdmtw=AQAECAAgAAFFMSWMN5h9lBKHcu4


filosofie? Als je het beste uit jezelf haalt, kun je een positief verschil 
maken in je gemeenschap. 

• Jannemarie de Jonge, rijksadviseur voor fysieke leefomgeving 
Is landschapsarchitect en partner bij Wing, een adviesbureau dat met 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan 
duurzaam gebruik en ontwikkeling van de ruimte. 

  

 

 

  

In de middag is het tijd voor verdere verdieping. Op mooie locaties in 
Westfriesland gaat u met een kleinere groep dieper in op specifieke 
gemeentelijke vraagstukken. Wat denkt u van de volgende sessies? 

• Digitale en fysieke veiligheid: verantwoordelijkheden voor bestuurders 

• Trein naar morgen: stapt u in? 
• Ontwikkel mee met BPD 

•  

  

Wij kijken uit naar twee inspirerende dagen op IJsbaan De Westfries in Hoorn 
om samen met u hét verschil te maken.  
 
Graag tot ziens in Westfriesland! 

 

  

 

 
  

 

 
  

https://tracking.vngjaarcongres.nl/middagsessies?activiteit=digitale-en-fysieke-veiligheid-verantwoordelijkheden-voor-bestuurders&cdmtw=AQAECAAgAAFFMWecNYg_hBafEu4
https://tracking.vngjaarcongres.nl/middagsessies?activiteit=trein-naar-morgen-stapt-u-in&cdmtw=AQAECAAgAAFFMWecNYg_hBafk8o
https://tracking.vngjaarcongres.nl/middagsessies?activiteit=ontwikkel-mee-met-bpd&cdmtw=AQAECAAgAAFFMWecNYg_hBafk-4
https://tracking.vngjaarcongres.nl/middagsessies?cdmtw=AQAECAAgAAFFMSWMN5h9lBaPUso
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