
Uitnodiging LPB Congres 2019

Scheenstra, Jacqueline <scheenstra.j@woerden.nl>
Do 5-9-2019 16:26
Aan:  luciabuijs@gmail.com <luciabuijs@gmail.com>; alidahorden@gmail.com <alidahorden@gmail.com>;
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl <dorpsplatform@kamerikvandaag.nl>; p.brak@planet.nl <p.brak@planet.nl>;
pj.vonk@ziggo.nl <pj.vonk@ziggo.nl>; dorpsplatformrijnoevers@gmail.com <dorpsplatformrijnoevers@gmail.com>;
secretaris@harmelen.nu <secretaris@harmelen.nu>; voorzitter@harmelen.nu <voorzitter@harmelen.nu>;
gvdlit61@gmail.com <gvdlit61@gmail.com>; feveraardt@gmail.com <feveraardt@gmail.com>; 'Penningm.
SnelPolanenWaterrijk (penningmeester.spw@gmail.com)' <penningmeester.spw@gmail.com>; 'Nico Verbrugge
(penningmeester@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl)' <penningmeester@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl>;
'voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl' <voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl>; 'wpfskw@live.nl'
<wpfskw@live.nl>; 'theostreng@ziggo.nl' <theostreng@ziggo.nl>; 'gombertjw@gmail.com' <gombertjw@gmail.com>;
'mverheyen@moyod.nl' <mverheyen@moyod.nl>; 'Johan Smith (j.smith@sfm-bv.nl)' <j.smith@sfm-bv.nl>;
'petit.leander@gmail.com' <petit.leander@gmail.com>; 'info@wijkplatform-molenvliet.nl' <info@wijkplatform-molenvliet.nl>
CC:  Launspach, Ella (launspach.e@woerden.nl) <launspach.e@woerden.nl>; Nas, Maurizio de (nas.m@woerden.nl)
<nas.m@woerden.nl>; Ewalts, Peter <ewalts.p@woerden.nl>; Konings, Ilse (konings.i@woerden.nl)
<konings.i@woerden.nl>; jutstra.m@woerden.nl <jutstra.m@woerden.nl>; Emidio, Paulien (emidio.p@woerden.nl)
<emidio.p@woerden.nl>; Vonk, Marion (vonk.m@woerden.nl) <vonk.m@woerden.nl>; Brander, Martien
(brander.m@woerden.nl) <brander.m@woerden.nl>; Schaik, Ingrid van <schaik.i@woerden.nl>
Beste mensen,
 
Al enkele maanden geleden kregen jullie een waarde cheque voor het bijwonen van een speciaal voor jullie
georganiseerd minicongres.
Als waarde toevoeging en dank voor het goede werk dat velen van jullie al jaren doen in wijk, dorp en buurt.
Vervolgens hebben jullie aangegeven op welke thema’s jullie graag verdieping zouden zien.
 
En daarna …is het een �jdje s�l geweest. Wij zijn jullie niet vergeten. Door allerlei prioriteiten binnen het
team Gebiedsgericht Werken is de organisa�e van het minicongres wel gestart maar nog niet verder gebracht.
Een congres (of congresje) organiseren wat veel waarde toevoegt voor de genodigden, dat blijkt echt een vak
apart, niet alleen precies de goede sprekers maar ook de loca�e en facilitering vragen veel aandacht. En soms
blijkt even wachten goed uit te pakken.
Op het moment van organiseren kwam de organisa�e LPB (Landelijk Pla�orm Buurtgericht Werken) met hun
uitnodiging voor het jaarlijkse LPB congres.
Een congres voor professionals die in de wijk werken maar zeker ook voor (georganiseerde) inwoners en
vrijwilligers.
Als ik kijk naar het programma voor dit jaar dan is dat een mooi kwalita�ef programma dat zeker ook voor de
wijk- en dorpspla�orms inspirerend kan bijdragen: naast verschillende expedi�es over de inclusieve, de
gelukkige, de democra�sche en de slimme samenleving staan er ook sprekers geprogrammeerd die ons
meenemen in actuele vraagstukken in de wijkontwikkeling.
 
Naast de wijk- en dorpsambtenaren wil ik daarom ook jullie uitnodigen voor dit LPB congres dat dan in de
plaats komt voor het mini congres.
 
Prak�sche informa�e:
Het congres vindt plaats op woensdagavond 20 november, donderdag 21 november en vrijdag 22 november
2019. 
Informa�e is te vinden op www.lpb.nl. Hier kan ook worden aangemeld.
Per pla�orm kunnen zich twee personen aanmelden.
De gemeente Woerden is lid van het LPB Congres.
De factuur kan op naam van de gemeente Woerden, T.a.v. J. Scheenstra, routenummer 3612, Postbus 45, 3440
AA Woerden met mailadres scheenstra.j@woerden.nl
 
Mochten er nog vragen zijn neem dan even contact op met mij op via 06-35113530 of per mail
scheenstra.j@woerden.nl
Ik hoop van harte dat jullie je aanmelden (je kunt dat per direct doen!) en veel inspira�e en plezier opdoen
�jdens het congres!
 
Mede namens wethouder Tymon de Weger,
 

http://www.lpb.nl/
mailto:scheenstra.j@woerden.nl
mailto:scheenstra.j@woerden.nl


Hartelijke groet,

 

Jacqueline Scheenstra | Beleidsadviseur Gebiedsgericht Werken | Team Beleid Sociaal Domein

Initiatiefbegeleider, Dorpsambtenaar Zegveld

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

T 14 0348 | M06 3511 3530| E scheenstra.j@woerden.nl |twitter: @WijkdorpWoerden

 
De gemeente Oudewater en Woerden werken samen.
De organisa�e van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348
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