Van: Secretariaat_RGA <secretariaat@regiogroningenassen.nl>
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 12:07
Aan: Secretariaat_RGA <secretariaat@regiogroningenassen.nl>
Onderwerp: Uitnodiging 25 jaar RGA: 5 november 2021

Let's Regio!
Onder deze titel vieren we vrijdagmiddag 5 november tijdens het festival Let's Gro! in Groningen het
jubileum van Regio Groningen-Assen. Al 25 jaar stemt de RGA de woningbouwaantallen af, wordt de
mobiliteit in de hele regio in goede banen geleid en wordt de economie aangejaagd - en dit alles op
basis van een gedegen monitoring. Ook draagt de RGA financieel bij aan innovatieve projecten die de
economie en de ruimtelijke kwaliteit in onze regio versterken. De afgelopen jaren zijn er dankzij de
RGA bovendien grote subsidiestromen op gang gekomen en forse investeringen gedaan. Kortom: de
RGA kijkt terug op zeer succesvolle jaren.
'25 jaar RGA' is dan ook alle reden om feestelijk bij stil te staan! En 'in het echt' nog wel, dat mag
gelukkig weer - uiteraard met inachtneming van de dan geldende maatregelen.
Wees nu alvast verzekerd van een plek in de zaal (want vol=vol!) en meld u direct aan via deze link
Vrijdag 5 november van 15.00 - 17.00 uur ontmoeten we u graag in de Rabozaal van het Forum
Groningen. We blikken terug met niemand minder dan stedenbouwkundige Riek Bakker. Zij schreef
in de jaren '90 de ‘Regiovisie Groningen-Assen’ die vandaag de dag nog steeds het uitgangspunt is
van het regiobeleid.
Daarnaast blikken we natuurlijk ook vooruit. Jan Kleine van bureau PAU en Nynke Jutten van De
Zwarte Hond laten daar alvast wat van zien met Verstedelijkingsstrategie 2040 voor de regio
Groningen-Assen.
En dan: aan tafel! Riek Bakker en diverse bestuurders van de Regio Groningen-Assen, waaronder
wethouder Roeland van der Schaaf, gaan met elkaar in gesprek over een aantal actuele thema's. Het
publiek wordt tijdens het programma geregeld uitgedaagd zijn kennis van de regio te etaleren.
Bereid u dus goed op deze middag voor - wie weet wordt ú dan wel de Regiokenner 2021!
Dus kom luisteren naar interessante gesprekken, bekijk de speciale jubileum-regiokaart, leer de regio
en de mensen die er werken beter kennen, verstevig uw eigen netwerk, vier het jubileum deze
middag met ons mee en hef aan het eind ervan samen met ons het glas op 25 jaar RGA.
Let's Regio!
Meer weten over het programma van de bijeenkomst Let's Regio? Klik hier.
Met vriendelijke groet,
Betty de Boer
Secretaris/directeur
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