Inschrijving congres
is gestart!

Uitnodiging
Hoe zorgen we met elkaar voor vitale en toekomstbestendige binnensteden
en winkelcentra in dorpskernen? Hoe werken we samen aan het creëren van
een hogere klantwaarde in combinatie met een goed rendement?
Namens Retail Platform Overijssel, Stadsbeweging en Provincie Overijssel,
nodigen wij u van harte uit, om op 5 maart 2018 het stads- en retailcongres
bij te wonen. Deze dag kunt u kennismaken met diverse initiatieven en
(gerealiseerde) plannen in de steden en dorpen binnen onze provincie en
kunt u deelnemen aan interactieve sessies. Daarnaast is er volop ruimte voor
ontmoeting.
Op het programma staan onder andere Frans Goenee (inspiratiemanager
Efteling), Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Gert-Jan Hospers (hoogleraar
Transitie in Stad en Regio), Jeroen Heethaar (HMO, Herstructureringsmaatschappij
Overijssel), Peter Brouwer (centrummanager Deventer) en Tessa Vosjan (INretail).
U krijgt deze dag gegarandeerd voldoende ideeën en inspiratie waarmee u
samen met uw lokale collega’s morgen al aan de slag kunt!
Wanneer & waar
Maandag 5 maart 2018, 15:00 - 21:00 uur
Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 38 te Deventer
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via een netwerkapp. Bezoek hiervoor de volgende
pagina: https://get.networkapp.eu. Als u deze pagina via uw mobiele telefoon
bezoekt, kunt u de app direct downloaden via de appstore of de Playstore.
Met code CONGRES18 komt u vervolgens terecht bij de gegevens van het
stads- en retailcongres. Lukt het aanmelden met de deze app niet, neem dan
contact op met stadretailcongres@overijssel.nl. Aan deelname voor het congres
zijn geen kosten verbonden.
Het congres bestaat uit een middagprogramma, met het accent op de toekomst van de binnenstad, en een avondprogramma, met het accent op retail.
U heeft de mogelijkheid beide programmaonderdelen bij te wonen of een
keuze te maken voor het middag- of avondprogramma.
Vragen
Heeft u vragen over het congres, neem dan contact op met Margriet Roelofsen,
tel: 038 - 499 96 88 of stuur een mail naar stadretailcongres@overijssel.nl.
Informatie over parkeren en reizen met het openbaar vervoer kunt in de
bijlage vinden.
We kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
Monique van Haaf
Gedeputeerde Ruimte,
Grondbeleid en Handhaving,
Provincie Overijssel

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie,
Financiën en Deelnemingenbeleid,
Provincie Overijssel

