
 
Geacht raadslid,  
 

Wilt u als eerste horen wat de voorstellen zijn voor de vernieuwing van onze regionale samenwerking? 
Wilt u met collega-raadsleden uit de regio in gesprek over de dilemma’s die hierbij naar voren komen 
en zo richting meegeven aan de stuurgroep? Kortom, wilt u meer grip krijgen op de regionale 
samenwerking? Dan is dit het goede moment om uw stem weer te laten horen.  
 
Op maandagavond 23 maart 2020 houden we de derde Radenbijeenkomst voor alle gemeenteraden in de 
Regio Arnhem Nijmegen over de toekomst van de regionale samenwerking.  
 
U bent van harte uitgenodigd.  

 

DE TOEKOMST VAN DE SAMENWERKING IN DE REGIO ARNHEM NIJMEGEN  
 

Maandag 23 maart 2020, Hotel Van der Valk, Lent  
18.30 Inloop broodje + soep | 19.00 Start bijeenkomst  

 

Aanmelden via: http://eepurl.com/gJmQB9 
 

Wat is het doel van de bijeenkomst?  
De radenbijeenkomst van 23 maart is de derde in een reeks van drie bijeenkomsten waar alle raadsleden 
van de 18 regiogemeenten gevraagd worden om mee te praten over de vernieuwing van de samenwerking 
in de regio.  
 
Als stuurgroep hebben wij de opdracht om een voorstel voor vernieuwing van de regionale samenwerking 
op te stellen. Tijdens de vorige Radenbijeenkomsten hebben wij hiervoor uw input opgehaald. Op 21 
oktober hebben ruim 60 raadsleden onderwerpen aangedragen die in de samenwerking aandacht 
verdienen. Verder werden er ideeën ingebracht over de werkwijze in de samenwerking en met name de 
democratische legitimatie daarvan. Vervolgens hebben op 2 december ruim 90 raadsleden kunnen 
reageren op eerste contouren voor vernieuwing van de samenwerking.  
 
Wat kunt u 23 maart verwachten?  
18.30 Inloop  
U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom. Wij hebben soep en een broodje voor u klaar staan. U kunt dan 
ook al met eventuele vragen terecht op bij de leden van de stuurgroep en het projectteam.  
 
19.00 tot 21.30  
Graag presenteren wij u de conceptvoorstellen voor vernieuwing van de regionale samenwerking. U krijgt 
opnieuw de gelegenheid om hierover vragen te stellen en ons input te geven voordat de stuurgroep de 
voorstellen vaststelt die, na collegebehandeling, aangeboden worden aan de gemeenteraden. 
 
De inhoudelijke invulling van de derde Radenbijeenkomst wordt op 9 maart samen met de meedenkgroep 
van raadsleden nader bepaald. 
 
Aanmelden  
Wij hopen weer op een grote opkomst. U kunt zich aanmelden via http://eepurl.com/gJmQB9. Doe dat in 
verband met de catering graag vóór vrijdag 20 maart, 12.00 uur. Een week voor de bijeenkomst ontvangt 
u meer informatie over het programma. 

 
Op de website van regio www.regioan.nl kunt u meer over lezen over het versterkingsproces. 
 
Graag tot ziens op 23 maart!  
 
 
 
Lucien van Riswijk 
Stuurgroep regionale samenwerking Arnhem Nijmegen 

 


