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PROGRAMMA REDMIJNWEG 2013 - VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.

Zoals elk jaar is het zoeken naar de juiste sprekers en invullingen om tot een actueel
programma te komen. Welnu, het programma is rond. In deze nieuwsbrief kort en duidelijk
wie waarover wanneer spreekt. REDMIJNWEG is blij dat er dit keer duidelijke inbreng is van
de overheid in de presentaties. Tot nu toe zijn al ruim 130 aanmeldingen binnen, en dat terwijl
het programma nog niet eens echt bekend was! Inmiddels is het gehele programma rond.

De data en locaties

Op donderdag 14 maart start VOORKOMEN IS
BETER DAN GENEZEN in EINDHOVEN. Daarna
wordt op 20 maart BREUKELEN en op 21
maart ARNHEM nog bezocht door REDMIJNWEG.
U bent welkom vanaf 13.00 uur. Kosten: € 95,00
incl. BTW. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur zullen vier
presentaties worden gegeven onder leiding van
LINDA VERMAAT van Dagvoorziter.nl.
Meld u hier aan voor
Voorkomen is beter dan genezen
De sprekers van VOORKOMEN IS BETER
DAN GENEZEN

DAN BEKKER
Programmamanager
Kwaliteit Openbare Ruimte
van de gemeente Utrecht.
“Verantwoord Vermogensbeheer voor de Openbare
Ruimte.” De ambtenaar aan
het woord bij REDMIJNWEG!
Dan Bekker zal een bezielend verhaal houden
over de uitdagingen die de overheid – lees de
ambtenaar – heeft om onze wereld leefbaar en
veilig te houden. De rol van de ambtenaar
binnen het overheidsorgaan, zeker in deze tijd,
moet niet onderschat worden.
DAAN VERSTEEG
Rozemond advocaten.
“Als het kalf verdronken is, ...”
Daan Versteeg is onder
meer deskundig op het
gebied van overheids
aansprakelijkheid. Een zaak
die recent nog in het nieuws
kwam vanwege de veroordeling van de gemeente
Stichtse Vecht. Eigenlijk is zijn presentatie
‘verplichte kost’ voor alle wegbeheerders.
Dit kan tools geven het bestuur te overtuigen
onderhoud meer te waarderen.

CHRIST van GURP, KOAC-NPC en
TON KNEEPKENS, Infra Quality Support.
“Rationeel wegbeheer – medicijn voor gezonde
wegen.”
Deze heren, al jaren bekend binnen het
Nederlands wegbeheer, komen met een verhelderende blik om beter wegbeheer te
realiseren. Soms met bekende materie, maar
zeer zeker óók met vernieuwende creatieve
tips om de wegen beter te maken, of nog beter,
beter te houden.
JOOP ATSMA
Voormalig staatssecretaris
I&M, voormalig Statenlid,
journalist, wielerfanaat.
Met kennis van hoger en
lager beleid moet JOOP
ATSMA in staat zijn om de
spanne tussen bestuur en de
maatschappij (ambtenaar, adviseur, aannemer,
weggebruiker) te overbruggen. Wat hij gaat
vertellen en hoe, is een verrassing. Maar wellicht
heeft hij de tip voor de gasten om bestuurders
duidelijk te maken dat ONDERHOUD moet. Al
ware het maar omdat hij zich ook ergert aan
slechte fietspaden. Een zinvolle bijdrage zeker
voor VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.
Een goed programma dat in een middag veel
stof tot nadenken en tot actie kan geven. Dus
schroom niet en meld u aan.
Meld u hier aan voor
Voorkomen is beter dan genezen
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een deskundige bent op het gebied van goed en deskundig wegbeheer en -onderhoud,
en als zodanig bij ons bekend staat.
Afmelden nieuwsbrief - Mijn gegevens aanpassen

