
 
 

Dag van de Gelderse Gemeenten  

6 april 2020 Sint Lambertuskerk in Buren 

 
 
Aan:  de Gelderse gemeenteraden 

Datum:  5 maart 2020 

Onderwerp: aankondiging Dag van de Gelderse Gemeente 2020 in Buren 

 

 

 

Geachte gemeenteraden, 

 

Gemeente Buren en de VNG afdeling Gelderland nodigen u van harte uit voor de Dag van de Gelderse 

Gemeenten 2020 op maandag 6 april aanstaande. Tussen 09.15 en 10.00 uur heten we u welkom in de Sint 

Lambertuskerk te Buren.  

 

Programma 

Na ontvangst met koffie en thee starten we de bijeenkomst om 10.00 uur met een welkomstwoord van 

burgemeester Jan de Boer. Vervolgens gaan we verder met de huishoudelijke vergadering onder leiding van 

voorzitter René Verhulst.  

 

Na een korte pauze begint het themagedeelte. Professor Gabriël van den Brink spreekt over: 

‘ruw ontwaken uit een neoliberale droom’ 
 

Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 

1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan en deed vervolgens sociologisch 

onderzoek naar het moderne leven in Nederland. In 2005 volgde een benoeming als hoogleraar 

Maatschappelijke Bestuurskunde in Tilburg. Sinds zijn emeritaat in 2015 werkt hij als hoogleraar wijsbegeerte 

bij Centrum Ethos aan de Vrije Universiteit. Verder geeft hij samen met Ad Verbrugge leiding aan de Filosofische 

School Nederland. 

 

Na de gastspreker worden twee casussen belicht uit de praktijk van Gelderse gemeenten en wordt er een 

panelgesprek gehouden. 

 

Middagexcursies 

In het middagprogramma na de lunch worden excursies aangeboden door gemeente Buren en Regio 

Rivierenland. Na de excursies ronden we rond 16.00 uur af met een hapje en drankje in de Sint Lambertuskerk.  

 

 



De excursies passen bij de drie economische speerpunten van het samenwerkingsverband Fruitdelta 

Rivierenland: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Onder gastheerschap van de 

desbetreffende speerpuntvoorzitter bezoekt u bedrijven die u inzicht geven in innovaties op het kruispunt van 

tuinbouw en logistiek en tuinbouw en recreatie en toerisme.  

 

Kortom: een boeiend programma in een hopelijk bloeiende omgeving.  

 

Aanmelden  

We verwachten u rond 20 maart de verdere uitwerking toe te zenden, vanaf dat moment kunt u zich 

aanmelden. Wij sturen u nu deze vooraankondiging, zodat u de datum van 6 april kunt reserveren.  

 

Met vriendelijke groet en graag tot 6 april aanstaande! 

 

Bestuur VNG Gelderland 

Namens hen, 

 

P.G. (Perry) Arissen 

secretaris / penningmeester 

 


