memo

van :

Peter van Dijk ( voorzitter), Annemieke Lobik (commissiegriffier)

afd :

Statengriffie

telefoonnr.:

(0118) 63 1888

aan :

Commissie Economie

datum :

20 februari 2018

onderwerp:

Overzicht bijeenkomsten commissie Economie, 18004359

Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand volgt een overzicht.
Werkbezoek realisatie knooppunt Sloeweg, 22 maart 2018
Provinciale Staten zijn uitgenodigd voor het officiële startmoment van de realisatie knooppunt Sloeweg.
Locatie: restaurant Landlust te Nieuwdorp.
De uitnodiging en het programma zijn al verzonden.
Graag aanmelden bij de commissiegriffier.
Werkbezoek aan Zeeuws Museum, samen met gemeenteraad van Middelburg, 13 april
Het Zeeuws Museum heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijk werkbezoek c.q. een
inspiratiesessie door PS en de gemeenteraad van Middelburg.
Het museum biedt graag de gelegenheid om het onderwerp “inclusieve samenleving” verder uit te diepen,
nieuwe kennis op te doen en te netwerken in een verrassende omgeving, bij voorkeur in combinatie met
een Zeeuwse lunch.
Voor wie
voor Commissies Cultuur van PS Zeeland en Gemeenteraad Middelburg, ambtelijke case managers en
Gedeputeerde - en Wethouder van Cultuur
Aanleiding:
Uit verschillende gesprekken kwam naar voren dat zowel de provincie als de gemeente regelmatig
dezelfde onderwerpen op de agenda hebben staan, en dat het soms gewenst is om meer onderling contact
te hebben over deze onderwerpen. Vaak zijn dit onderwerpen die ook voor het Zeeuws Museum van groot
belang zijn.
Afgesproken datum: Statendag 13 april, van 12.00 tot 15.00 u (inclusief lunch).
Uitnodiging en programma volgen nog.
Beeldvormende bijeenkomst Bereikbaar Zeeland; 17 april a.s. van 18.00 uur (inloop met soep en
broodjes om 17.30 uur) en tot uiterlijk 21.30 uur.
Uitnodiging en programma zijn verzonden.
Graag aanmelden middels de link in de uitnodiging!!
De voorzitter van de werkgroep is Ralph van Hertum; andere statenleden in de werkgroep zijn Patricia van
Veen, Sjaak Rijkse, Maarten Janssens en Kees van de Berge.

Werkbezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, 1 juni 2018
Het werkbezoek vindt plaats in de ochtend, de precieze tijden zijn nog niet bekend.
Het Bevrijdingsmuseum is uitgebreid met een park van 3 hectare, en het gebouw zal worden vernieuwd.
We ontvingen een uitnodiging om het museum te komen bezoeken.
De commissie heeft positief gereageerd op het deze uitnodiging.
Programma en uitnodiging volgen nog.
Werkbezoek aan Stichting Cultureel Erfgoed, voor de zomer 2018?
In de commissie Economie van 9 februari 2018 is afgesproken dat we nog voor de zomer een werkbezoek
proberen te plannen naar SCEZ in het kader van 2018 jaar van Cultureel Erfgoed.
We zoeken een datum.
GS-informatiebijeenkomst over evenementen: tijdens de Kustmarathon 5 of 6 oktober 2018
Het college wil u graag informeren over het evenementenbeleid van de provincie.
(provinciale inzet, effecten, evaluatie sponsoring etc).
Stelt u er prijs op dat dit plaatsvindt tijdens de Kustmarathon, op een nader te bepalen locatie?
Zo ja, kiest u dan voor 5 of 6 oktober, en op welk tijdstip?
Voor het programma verwijzen we graag naar deze link:
https://www.marathonzeeland.nl/het-evenement/programma

Overige onderwerpen:
In de vergadering van de commissie Economie van 8 september zijn nog de volgende andere onderwerpen
voor een werkbezoek genoemd;
-

De ketengedachte "van de grond naar de mond", met bijvoorbeeld een bezoek aan Lamb
Weston/Meijer in Kruiningen en Coroos in Kapelle
De workshop die LFB heeft aangeboden in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking
Werkbezoek over sport: amateursport, topsport en de rol van de provincie
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