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Aan : Raads- en commissieleden 

Van : De griffier 

Datum : 8 maart 2019 

Onderwerp : Lokale conferentie fusieproces op 3 april 2019 

Bijlagen : Uitnodiging 

 

 
Op 3 april 2019 vindt van 12.00 – 18.00 uur in het stadhuis van Purmerend een lokale 
conferentie plaats waar diverse Beemster en Purmerendse ondernemers, maatschappelijke 
instellingen en verenigingen met elkaar in gesprek gaan over de voorgenomen fusie tussen 
Beemster en Purmerend.  
De aanwezigen wordt gevraagd hun inbreng te geven en met elkaar in gesprek te gaan over 
waar zij kansen tot verbinding zien en wat zij aan de nieuwe gemeente mee willen geven. 
Dit wordt in workshops aan de hand van diverse thema’s gedaan.  
De uitkomsten worden meegenomen bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp.  
 
U bent als raads- of commissielid van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
Hiervoor is naar uw huisadres de uitnodiging gestuurd. Deze uitnodiging treft u hierbij ook 
aan. 
 

 

De griffier. 
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en Marktstad 
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krachten

In verband met de organisatie vragen wij u zich vóór 20 maart aan te melden.
Dit kan op: www.purmerend.nl/ conferentie3april



De gemeenten Beemster en Purmerend hebben de intentie om per 1 januari 2022 een nieuwe 
gemeente te vormen. 
Op 3 april 2019 organiseren de gemeenten een conferentie over wat het samengaan betekent in 
de dagelijkse praktijk en wordt gesproken over (mogelijke) verbindingen tussen stad en platteland. 

De burgemeesters zullen vertellen wat er allemaal staat te gebeuren, de spreker zal hier verder 
op in gaan en er worden workshops georganiseerd rondom het thema: waar kunnen Beemster 
en Purmerend elkaar versterken en wat zou je aan de nieuwe gemeente willen meegeven? 
Ook is er een artist impression op de fusie door presentatrice Leoni Jansen. 

Wij nodigen u van harte uit om deze conferentie bij te wonen op: 

Graag tot dan! 

De burgemeester van Beemster,  De burgemeester van Purmerend,

Joyce van Beek   Don Bijl

PROGRAMMA

12.00 - 13.00 uur  Inloop met lunch
13.00 - 13.05 uur  Welkomstwoord door burgemeesters
13.05 - 13.40 uur  Vraaggesprek met burgemeesters door   
    dagvoorzitter Donatello Piras
13.40 - 14.15 uur   Spreker: 
    Pieter Dijkman, wethouder Alkmaar
    Voormalig wethouder gemeente Graft-De Rijp
14.15 - 14.45 uur  Artist impression door Leoni Jansen
14.45 - 15.15 uur  Pauze
15.15 - 16.40 uur  Werkbijeenkomsten in thema’s
16.40 - 17.00 uur   Refl ectie op werkbijeenkomsten door 

Donatello Piras
17.00 - 18.00 uur  Afsluiting en informeel gedeelte 
    met drankje en hapje

DATUM woensdag 3 april 2019

TIJD van 12.00 uur tot 18.00 uur

WAAR  in het stadhuis Purmerend

Joyce van Beek   Don Bijl


