
 

Dinsdag 8 oktober 2019 van 9:15-10:45 uur in het REM gebouw te Brussel 

Uitnodiging Friese gemeenten in Europa 
 
 

MEER INFORMATIE  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Judith Westerman (jwesterman@vfg-fryslan.nl of 058-2334052) 

PROGRAMMA 
08.45 – 09.15 uur  Inloop 
Rob Jonkman, VFG bestuurslid Europa en Internationaal, VNG commissie lid Europa en Internationaal en lid van de 
Nederlandse delegatie naar het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), zal de bijeenkomst om 9.15 uur openen.  
 
U ontmoet Maarten Smit, hoofd Economische zaken bij de Permanente Vertegenwoordiging  
van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie. Doelstelling van de permanente   
vertegenwoordiging is om de Nederlandse en dus ook Friese belangen in de Europese Unie  
zo goed mogelijk te behartigen. Simone Goedings, VNG coördinator van de Nederlandse  
delegatie naar het CvdR en Karlijn van Bree, EU-vertegenwoordiger van SNN in Brussel,  
zullen u middels een korte pitch vertellen wat zij doen in Europa. 
  
Daarnaast proberen wij een Nederlands lid van het Europees Parlement in het programma 
te krijgen. Het Europees Parlement heeft vergaande wetgevende bevoegdheden die van 
invloed zijn op alle lidstaten, burgers en andere landen die met de Europese Unie te maken  
hebben.  

 
DOELGROEP  
Burgemeesters, wethouders en ambtenaren zijn van harte welkom.  

 
AANMELDEN  
U kunt zich aanmelden tot 7 juli a.s. via vfg@vfg-fryslan.nl. Er is beperkt plaats dus wees er snel bij. Deelname is kos-
teloos. Graag bij uw aanmelding vermelden: voor– en achternaam, e-mailadres, gemeentenaam en uw identiteits-
kaartnummer. Ongeveer een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een definitief 
programma en een routebeschrijving.  
Let op: U dient zich separaat aan te melden voor de Europese Week van regio’s en steden (7-10 oktober) in Brussel bij 
het Europees Comité van de Regio’s.  Dit kan vanaf 8 juli via de website: https://europa.eu/regions-and-cities. 
 

LOCATIE  
REM gebouw, 93 Rue Belliard, 1040, Brussel in België 
 
 
 
 

De Vereniging van Friese Gemeenten organiseert tijdens de Europese Week van regio’s en steden in Brussel de  
themabijeenkomst ‘Friese gemeenten in Europa’.  
 
De volgende vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst: 
Wat zijn de mogelijkheden op Europees niveau? Kunnen Friese gemeenten Europa van koers laten veranderen? Hoe 
oefen je als Friese gemeente invloed uit op Europa? Hoe wordt de lobby gevoerd voor Friese gemeenten? Wat kun je 
halen in Europa?  
 
Laat u bijpraten over de mogelijkheden en ontwikkelingen op Europees niveau en wissel ervaringen uit met collega’s 
uit de regio. Alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken.  


