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Datum 7 september 2022 

Advies onderwerp 

onderwerpoonderwerp 

Introductiebijeenkomst MRA Raaadtafel 

Aan MRA Raadtafel 
 

 
Conceptprogramma woensdag 28 september 2022 - Hoofddorp 
 
19.15 uur  Inloop 
19.30 uur  opening door Emile Karregat 
19.35 uur voorstelronde 

Ronde 1: in 7 groepen van de deelregio’s (ZK, IJm, AM, ZaWA, G&V, 
Amsterdam/provNH, Alm/Lely/provFl)  
Ronde 2 in speeddate-vorm in drie subronden a, b en c: 

 ronde a en b (met andere leden buiten jouw deelregio/eerste 

groepje, naar eigen keuze) 

 ronde c (met iemand uit jouw eigen deelregio/eerste groepje, die 

je nog niet kent 
Alle gesprekken langs de lijn:  
Wie ben jij? Waarom ben jij (plv) lid geworden van de Raadtafel? 
Welke tip wil jij de ander geven? (deze op flapovers laten schrijven) 

20.30 uur (plenair) Bespreken van de tips en trucs in blokken (a.d.h.v. wat op de 
flap 

overs staat):  

 Voorafgaand aan de Raadtafel 

 Na afloop van de Raadtafel 

 Relatie tot (lid van) Algemene vergadering 

 Overige punten 
21.15 uur Afronding en slot 
21.30 uur Einde en netwerkborrel   
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Van: Overbeek, Arjen <A.Overbeek@metropoolregioamsterdam.nl>  
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 8:46 
Aan: Overbeek, Arjen <A.Overbeek@metropoolregioamsterdam.nl> 
Onderwerp: MRA Raadtafel (introductiebijeenkomst) - woensdag 28 september 
19.30 uur in Hoofddorp 
Urgentie: Hoog 

 
Aan alle leden én plaatsvervangers van de MRA Raadtafel, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een uitgebreide introductiebijeenkomst van de MRA 
Raadtafel op woensdagavond 28 september a.s. van 19.30 uur tot (max.) 21.30 uur. 
 
Tijdens de Raadtafel van 10 mei jl. is afgesproken om ook samen met de 
plaatsvervangers uitgebreider kennis met elkaar te maken en te spreken over de 
werking van de Raadtafel. Deze avond willen we ook gebruiken om de aansluiting van 
de eigen raad of Staten op de Raadtafel door te nemen. 
 
Locatie: 
In verband met de omvang van de groep wijken we uit naar een andere locatie. De 
bijeenkomst vindt plaats in het tijdelijke gemeentehuis van de Haarlemmermeer 
(gemeentekantoor Beukenhorst) aan de Taurusavenue 100 in Hoofddorp. 
 
Aanmelden 
Vanwege de organisatie verzoeken wij u zich via een reply 
(a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl) aan te melden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij graag. 
 
Wij zien u graag op 28 september a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Emile Karregat en Trudie van 't Hull-Bettink, 
Arjen Overbeek 
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