
Wij nodigen u van harte uit voor de ‘Dag van de Kleine Gemeenten’ op maandag 

23 oktober in de gemeente Scherpenzeel. Hiermee zetten wij de traditie voort 

om regel matig met bestuurders uit kleine gemeenten bij elkaar te komen om te 

praten over gemeen schappelijke thema’s die landelijke gemeenten raken. Het 

doel van deze bijeen komsten is tweeledig: kleine gemeenten leren van elkaar, 

én zij geven aan de VNG mee wat zij verwachten van hun vereniging de VNG.

We ontvangen u aan het einde van de middag in de skybox van Boerderij ‘De Pol’ in Scherpenzeel 
met een presentatie door ‘Vallei Boert Bewust’ en een proeverij van streekproductencoöperatie 
’t Boerenhart. Vervolgens start op een andere locatie een inhoudelijk programma met een diner. 
Het inhoudelijke programma staat in het teken van de verbinding van het Regeerakkoord met de 
uitvoeringspraktijk in de gemeenten. Hoe raakt het Regeer akkoord de gemeenten? En welke 
oplos singen worden in de praktijk gevonden?

Na de plenaire opening door Ben Visser, burgemeester Scherpenzeel, en Hubert Bruls, 
vicevoorzitter VNG, zullen we in vier deelsessies doorspreken over de volgende thema’s: 
Lokale democratie & burgerparticipatie, Intergemeentelijke samenwerking, Decentralisaties 
sociaal domein, Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Wij sluiten af met een plenaire terug koppeling en discussie onder leiding van Jantine Kriens, 
Algemeen directeur VNG.

www.heerlijkscherpenzeel.nl

16.00 - 16.15 uur  Ontvangst bij Boerderij ‘De Pol’  

16.15 - 17.30 uur Voorprogramma: Vallei Boert Bewust en  
 Proeverij ’t Boerenhart en rondleiding door  
 fam. Van Ginkel van Boerderij ‘De Pol’

17.30 - 18.00 uur Transfer naar Partycentrum Boschzicht met  
 eigen vervoer

18.00 - 18.20 uur Plenair programma
                                 - Opening door Ben Visser, 
  burgemeester Scherpenzeel
                                 -  Inleiding door Hubert Bruls, bestuur VNG

18.20 - 19.15 uur Deelsessies met tafelvoorzitters over   
 een actueel thema

19.15 - 20.15 uur Diner

20.15 - 21.00 uur  Plenaire terugkoppeling onder leiding van  
 Jantine Kriens, Algemeen directeur VNG,  
 over bevindingen en conclusies deel -
 sessies met aansluitend een borrel.

Programma
Locaties
16.00 - 17.30 uur: 
Boerderij ‘De Pol’, 
Brinkkanterweg 39, 
3925 BA Scherpenzeel

18.00 - 21.00 uur: 
Partycentrum Boschzicht, 
Burgemeester Royaardslaan 4, 
3925 GG Scherpenzeel

Aanmelden en 
informatie
Wij willen u vragen zich hier aan 
te melden voor de bijeenkomst.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Jolanda Baaten, bestuurszaken 
VNG via tel. 06 - 5759 3274 of 
bestuurszaken@vng.nl.

Dag van de ‘Kleine Gemeenten’
maandag 23 oktober 2017, Scherpenzeel

16.00 - 21.00 uur (inclusief diner)
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