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Ter Apel, 13 oktober 2020

UITNODIGING INFORMATIEAVOND NEDERSAKSENLIJN, GEERT TEIS THEATER, 22-10-2020

Geachte lezer,
In deze brief vindt u onze uitnodiging en details over de reeds aangekondigde informatiebijeenkomst op
22 oktober aanstaande in het Geert Teis theater inzake de Nedersaksenlijn. Ondanks dat de afgelopen
weken voornamelijk gedomineerd werd door het nieuws van de opbloei van het Covid-19 virus, menen
wij er goed aan te doen onze geplande informatiebijeenkomst door te laten gaan. Dit doen wij in
aangepaste vorm, zo zijn wij in staat u bij te praten over de stand van zaken en de kansen die de
Nedersaksenlijn onze gezamenlijke regio biedt.
We gaan voor een zogenaamde hybride bijeenkomst. Zoals het nu lijkt, kunnen er ter plaatse ongeveer 30
personen aanwezig zijn in de meest veilige indeling. De rest van de genodigden kunnen meekijken via een
live stream. Het chatforum geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wel geldt voor deze
bijeenkomst vol=vol ! ! !
De avond zal om 19.45 uur worden geopend door de voorzitter van onze stichting. Hij zal de aanwezigen
bijpraten over de Nedersaksenlijn en wat er allemaal is gebeurd sinds het symposium in februari 2019
in het Boschhuis te Ter Apel. De tweede spreker is wethouder Alwin te Rietstap uit Hardenberg. De
Nedersaksenlijn heeft een prominente plek in de mobiliteitsvisie van deze gemeente. Ongetwijfeld
krijgen wij daar meer over te horen. De derde spreker is dhr. Peter Savelberg van Tristate City. Hij zal ons
wat meer inzicht verschaffen in de toekomstkansen en de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling
rondom de Nedersaksenlijn. We verwachten de avond om circa 20.45 uur af te kunnen sluiten.
Wij hechten er waarde aan om het gewoon een gezellige informatiebijeenkomst te laten zijn. Op deze
informatieavond zetten wij minimaal in op de pers. De livestream kan alleen worden bekeken met een
eenmalige en individuele inlogcode. Het gaat erom dat onze politici goed geïnformeerd blijven over de
Nedersaksenlijn en we de klokken gelijk kunnen zetten. Een echte informatieavond die vooral inspirerend
moet zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit deze avond bij te wonen.
Klik HIER OP DE LINK voor het volledige programma en maak uw aanmelding compleet.
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