
  

  

Datum:  18 oktober 2019 

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst over ‘ruimte in regels’ op dinsdag 12 november 

te Utrecht 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Op dinsdag 12 november van 18.00-21.00 uur te Utrecht (Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6) 

organiseert het ministerie van BZK een bijeenkomst over ‘ruimte in regels’. Wij willen u van harte 

uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn! 

Graag informeer ik u middels deze uitnodiging over de aanleiding, het doel van de bijeenkomst 

en het programma. 

Aanleiding 

Het versterken van de lokale democratie is een speerpunt voor het ministerie van BZK. In het 

programma ‘ruimte in regels’ werken wij onder andere aan de ondersteuning van gemeenten en 

provincies bij het benutten van de ruimte binnen de huidige Gemeente- en Provinciewet.   

Het ministerie van BZK onderzoekt welke knelpunten gemeenten en provincies daarbij ervaren 

(zie het kader hieronder voor enkele voorbeelden) en aan welke ondersteuning zij behoefte 

hebben. Op basis van deze ondersteuningsbehoefte worden tools en handvatten voor investering 

in kennis, kunde en gedrag etc. ontwikkeld die gemeenten en provincies toerusten voor en 

ondersteunen bij het invullen van de bestaande ‘ruimte in regels’. 

 

Over de behoefte aan ondersteuning en relevante ondersteuningsproducten gaat het ministerie 

van BZK graag met u in gesprek. Hiertoe organiseren wij één bijeenkomst voor raads- en 

Statenleden. Daarnaast worden er ook een viertal bijeenkomsten voor griffiers en 

gemeentesecretarissen, managers en bestuursadviseurs georganiseerd.  

Voorbeelden van mogelijke knelpunten: 

1. Hoe zouden gemeenten en provincies de rolverdeling tussen raad/Provinciale Staten en 

college/gedeputeerde staten kunnen verduidelijken? 

2. Hoe zouden raads- en Statenleden beter invulling kunnen geven aan hun positie in 

regionale besluitvormingsprocessen? 

3. Hoe zouden gemeenten dorps- en wijkraden op een plek binnen het democratische 

besluitvormingsproces kunnen geven? En wat is de juridische positie van dorps- en 

wijkraden? 

4. Hoe zouden gemeenten en provincies hun informatiemanagement voor raden en 

Provinciale Staten efficiënter kunnen organiseren? 

5. Hoe zouden burgemeesters en commissarissen van de Koning beter invulling kunnen 

geven aan hun ‘zorgplicht’? 



 

 

 

 

 

 

Doel van de bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst is om zicht te krijgen op de knelpunten die gemeenten en provincies 

ervaren bij de uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Ter voorbereiding op de bijeenkomst 

is een verkennende literatuurstudie gedaan naar bestaande knelpunten. De uitkomsten hiervan 

zullen tijdens de regiobijeenkomst worden gepresenteerd. Op basis van deze knelpunten willen 

wij zicht krijgen op de behoefte aan toerusting en ondersteuning bij uitvoering van de 

Gemeentewet/Provinciewet. 

Uw aanwezigheid leidt er toe dat wij de behoefte aan ondersteuning en toerusting bij uitvoering 

van de Gemeentewet/Provinciewet beter in kaart brengen. Hierdoor kunnen wij een kwalitatief 

beter en gerichter aanbod, op de knelpunten die u ervaart, ontwikkelen.  

Programma van de regiobijeenkomst op 12 november 

18.00-18.30 uur  Inloop met koffie/thee. 

18.30-18.35 uur  Opening. 

18.35-18.50 uur  Toelichting op het doel van het programma ‘ruimte in regels’ door BZK. 

18.50-19.20 uur Presentatie bevindingen uit de literatuurstudie naar knelpunten in de 

Gemeentewet/Provinciewet door Berenschot i.s.m. Rob de Greef. 

19.20-19.40 uur Presentatie dr. Gerrit-Jan Leenknegt over binnengemeentelijke decentralisatie 

19.40-20.40 uur Ronde tafelgesprekken: toetsen, aanvullen en aanscherpen van de 

bevindingen uit de literatuurstudie en peilen van de behoefte aan toerusting 

en ondersteuning.  

20.40-20.55 uur Conclusies en vervolgstappen.  

20.55-21.00 uur  Afsluiting. 

Tot slot 

Wij hopen u op de bijeenkomst op dinsdag 12 november in Utrecht te mogen verwelkomen! U 

kunt zich hier aanmelden. 

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen 

met Pepijn van der Beek, p.vanderbeek@berenschot.nl / 06-55364787. 

Met vriendelijke groet,,  

 

Anja Lelieveld 

Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/aanmeldformulier-bijeenkomst/
https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/formulieren/aanmeldformulier-bijeenkomst/
mailto:s.dreef@berenschot.nl
mailto:s.dreef@berenschot.nl


Uitnodiging 
14 november 

Beste Raadsleden van Delft en Pijnacker-Nootdorp, 
U heeft het inmiddels vast horen rondzoemen of wellicht al gelezen?!

De BuytenHoutTafel heeft een duurzame en toekomstgerichte gebiedsvisie
ontwikkeld voor Buytenhout-West. Vanuit een burgerinitiatief, gebaseerd op 
samenwerking tussen diverse gebruikers van het gebied en alle andere stakeholders. 
Van binnenuit en met elkaar dus.

De gebiedsvisie is inmiddels verwerkt in een glanzend, sprankelend en vooral leesbaar magazine: ‘BuytenKansen’.

Op 14 november overhandigen wij, tijdens een feestelijke slotbijeenkomst, aan alle aanwezigen een exemplaar van dit bijzondere werk. Want dat is het geworden na 
maanden van inspanning.  In het magazine zijn, naast de gebiedsvisie zelf, ook onverwachte interviews en bijzondere columns te lezen. Schitterende foto’s maken het 
helemaal af! Om trots op te zijn en vooral, bij iedereen onder de aandacht te brengen. In Buytenhout en ver daarbuiten! 

En dan? Dan is het aan jullie, beste Raadsleden, om ervoor te zorgen dat deze gebiedsvisie een onderdeel gaat uitmaken van de omgevingsvisies voor jullie gemeenten. We 
reiken het jullie aan op een presenteerblaadje. Nu zijn jullie aan zet! Nemen jullie de uitdaging én een exemplaar van het magazine ‘BuytenKansen’ aan op 14 november? We 
rekenen op jullie!

Er is sinds mei 2018 met een grote en diverse groep hard aan gewerkt, in vele brede verkennende workshops en diepgravende kennissessies. Graag willen we jullie het 
eindresultaat presenteren en jullie kennis laten maken met de bijzonder grote en betrokken groep deelnemers die bereid waren om hun wensen, dromen, visie en kennis met 
elkaar te delen. Samen willen we dit bijzondere ‘groene landschap in de stad’ ook voor de komende generaties op een manier ontwikkelen en beheren, die goed is voor het 
gebied zelf. 

Tot 14  november! Team BuytenHoutTafel

Locatie: Auditorium  van Hogeschool Inholland, Rotterdamseweg 141, Delft 
Tijd: 17.15 – 20.00 uur
Aanmelden verplicht via info@buytenhouttafel.nl
www.BuytenHoutTafel.nl

BuytenhoutTafel



Fietscafés Fietsvisie 2040 

Tijdens drie regionale bijeenkomsten, in Leeuwarden, Delft en Tilburg, gaan we met actieve 
mensen van de Fietsersbond en andere geïnteresseerden in op de Fietsvisie 2040 van de 
Fietsersbond, de relatie met de agenda 2.0 van de Tour de Force en het idee van de drie 
fietsnetwerken in onze visie. 

Die drie netwerken zijn ….. lees verder 
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2019/10/01/fietscafes-fietsvisie-2040/ 

Op 14 november is het Fietscafé in Delft ( op loopafstand van het station) 
waar je van harte bent uitgenodigd. Graag mag je de uitnodiging door sturen 
naar de actieve vrijwilligers van je afdeling maar ook naar de raadsleden, 
betrokken ambtenaren en journalisten. Aanmelden kan hier 
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2019/10/01/fietscafes-fietsvisie-2040/ 

  
Met vriendelijke groeten,  
  
Henk Hendriks 
Adviseur stad en regio 
030 2918144 
Twitter @fietsbrugbouwer 
www.fietsersbond.nl 
Skype: hendriks.henk 
  
bezoekadres Nicolaas Beetsstraat 2a, Utrecht 
(ma, di, do, vr) 
  
  
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een 
leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen! 
Dit doen we met ruim  30.000 leden, 150 afdelingen en meer dan 1800 vrijwilligers. 
Met meer leden kunnen we meer voor fietsers bereiken. Nog geen lid? Ga naar 
http://www.fietsersbond.nl/lid  
  
  
  
 

https://www.fietsberaad.nl/tour-de-force/home
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2019/10/01/fietscafes-fietsvisie-2040/
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2019/10/01/fietscafes-fietsvisie-2040/
http://www.fietsersbond.nl/
http://www.fietsersbond.nl/lid


Beste Partner, 

 

Op dinsdag 19 november is er een LEF-middag voor professionals.  

 

Als thema voor deze middag hebben we gekozen voor: ‘Heb jij Dinges?’.  

Iedereen kent wel iemand met ’Dinges’ in zijn of haar omgeving. Een top 

netwerker, zowel binnen als buiten zijn/haar organisatie, die Dinges heeft! En 

hoe meer onze samenleving aan elkaar hangt van sociale en professionele 

netwerken, hoe belangrijker de Dinges! 

 

Ervaren docent en onderzoeker van VU Amsterdam Hans Bosselaar gaat iets 

vertellen over wat een professional succesvol maakt. En wat belangrijk is in het 

vakmanschap voor de komende jaren: Doe de Dinges! en doe dat op het juiste 

moment.  

 

Wil jij leren en met elkaar ontdekken wat de belangrijkste factoren zijn die 

bepalen of Dinges uiteindelijk succesvol is? Kom dan naar de LEF-middag.  

 

De bijeenkomst vindt plaats in het Stadskantoor aan het Stationsplein 1 in 

Delft. Het programma start om 14.30 uur en we sluiten uiterlijk om 17.00 uur 

af. Reserveer je 19 november alvast in je agenda? Het volledige programma 

ontvang je uiterlijk een week van tevoren. Je kunt je natuurlijk alvast aanmelden 

via lef@delft.nl.  

 

Namens de initiatiefgroep van LEF. 

 

Trudy van der Heijden  

Adviseur Samenleving 

Gemeente Delft 

 

Stationsplein 1, 2611 BV Delft 

Postbus 78, 2600 ME Delft 

+31(0) 6 52739441| tvdheijden@delft.nl | www.delft.nl 

 
 

De LEF-middag is een initiatief voor en door professionals en coördinatoren van (vrijwilligers)organisaties die 

werken in zorg en ondersteuning op het gebied van jeugd, Wmo en participatie in Delft. 

 

mailto:lef@delft.nl
mailto:tvdheijden@delft.nl
http://www.delft.nl/


Politiek café 5G
Wanneer: 20 november 2019
Tijd: 20:00 
Waar: OPEN, Vesteplein 100 te Delft

5G
Wat betekent de komst van 5G voor Delft?

Kansen & risico’s

Gezondheid

Privacy

Technologische ontwikkelingen

Smart city

Politiek café 5G

STIP en GroenLinks Delft nodigen je uit voor het politiek café 
5G. Wat betekent de invoering en uitrol van 5G voor een 
gemeente als Delft? Wat zijn de kansen en risico’s? Welke 
rol kunnen en moeten we als gemeente hierin nemen? Op 
woensdag 20 november laten we ons informeren door een 

aantal experts op dit gebied. Marijn Janssen, professor ICT & 
Governance aan de TUDelft praat ons bij over technologische 
kansen en beleidsmatige uitdagingen. Jan van Gils, voorzitter 

en oprichter van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s gaat in 
op de gezondheidsrisico’s. Maria van Boekelen, onafhankelijke 

journalist deelt haar expertise op gebied van cybersecurity. 
Waarna we samen ingaan op de bovenstaande vragen. Ben jij er 

ook bij?



                Baby – boom 
 

Dagelijks worden er kinderen in Delft geboren en ingeschreven bij de burgerlijke stand. Om 

het voor deze nieuwe stadsburger nog feestelijker te maken kan  door voor elke nieuw te 

planten boom de naam te geven van de nieuwe wereldburger. Talrijke locaties zowel 

privégrond als openbare ruimte zijn hiervoor geschikt. Vaak worden bomen vervangen of 

wordt er nieuw groen geplant. 

Door deze babyboom in de planning op te nemen en van een naamkaartje en geboortedatum te 

voorzien kweekt men een “Delft verbindt” relatie met de naamdrager. Ook zal men later zijn 

of haar boom willen terugzien of tonen aan zijn familie ook al is men niet meer in Delft 

woonachtig. Het warme gevoel voor Delft is gebleven. 

Om dit project te realiseren is overleg nodig met de gemeente Delft, het Hoogheemraadschap 

Delftland en de provincie Zuid-Holland. Dit vanwege zowel hun expertise als het feit dat ze 

grootgrondbezitters zijn in onze stad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info:Tom Wagemans, ETPHolland, Dirk Costerplein 265, 2624 VC Delft. 015 2612756 

etpholland@gmail.com 
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