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Conferentielocatie

Werken in Altena
Uitnodiging Conferentie

Locatie: Altena College
Tijd: 19.00 uur

Samenwerken aan een gezonde en duurzame economie in Altena
Laten we elkaar inspireren om te komen tot een visie op werken die past bij de gemeente Altena en de toekomst.

Het thema ''economie en arbeidsmarkt'' heeft urgentie bij de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad van Altena
organiseert daarom een conferentie ''Werken in Altena''. Dit is een eerste verkennende stap om te komen tot een visie op
Werken in Altena. De raad wil in gesprek met lokale partners rond het thema economie en arbeidsmarkt om breed georiënteerd
en geïnspireerd een visie op Werken in Altena te ontwikkelen. Centraal staan vragen als: wat zijn de opgaven, waar liggen
kansen en mogelijkheden voor Altena en waar willen we over 10 jaar staan? Centraal staat een échte en brede verkenning van
het vraagstuk. Uw inbreng is belangrijk!

19.00 u    Inloop
19.15 u    Openingswoord namens de gemeenteraad en dagvoorzitter Nathan de Groot
19.20 u   ''Waar staat Altena economisch over 10 jaar?'' door Drs. Herman Timmermans
20.00 u   Ronde 1: Deelbijeenkomsten ''Altena over 10 jaar...'' 
20.50 u   Ronde 2: Deelbijeenkomsten ''Altena over 10 jaar...''
21.30 u    Afrondend panelgesprek 
22.00 u   Afsluiting namens de gemeenteraad

Programma

Thema's deelbijeenkomsten
1. Bedrijventerrein van de toekomst
2. Ontwikkeling voor bedrijven: voor eigen vraag of externe werving?
3. Vitale winkelgebieden
4. Innovatiekracht van Altena 
5. Arbeidsmarkt en onderwijs: welke opleiding vraagt het bedrijf van de toekomst?
6. Meerwaarde van economische samenwerking

Aanmelden vóór 31 augustus
Wij ontvangen uw aanmelding en keuze voor de deelbijeenkomsten graag via deze link. 
Bij het verzenden van deze uitnodiging is het niet in te schatten welke coronamaatregelen op 9 september 2021 van
toepassing zijn. U dient er daarom rekening mee te houden dat het aantal toe te laten personen beperkt moet worden en
dat u bij toegang een coronatoegangsbewijs moet overleggen (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs). Zodra de op
dat moment geldende coronamaatregelen bekend zijn, zullen wij u spoedig informeren over het gehanteerde
toegangsbeleid.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de raadsgriffie via griffie@gemeentealtena.nl.

Heel graag tot ziens op 9 september!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBJQJEXLDHS30KzD9BN0lstxYsGHH7Y5wTEn-gp_r0koUDlw/viewform

