Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!
Wilt u als gemeente ook stappen zetten met thema’s zoals leefbaarheid, energie, veiligheid,
bereikbaarheid, circulair inkopen, ruimte geven aan innovaties in projecten in de openbare ruimte of
bij gebiedsontwikkelingopgaven? Meld u aan voor deze sessie op dinsdagochtend 14 april te Utrecht.
En ervaar hoe de Aanpak Duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw) u helpt om stappen te
zetten en uw uitdagingen aan te pakken.
Vier sprekers delen met u hun ervaringen uit de praktijk. Wat werkt wel en wat werkt niet. Laat u
inspireren om aan de slag te gaan en maak kennis met andere gemeentes die aan de slag willen.
Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden bij
Inge Kraft( inge.kraft@rvo.nl). Daar we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben worden
aanmeldingen geaccepteerd in volgorde van binnenkomst en spreiding van gemeenten. Na uw
aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk het programma.
Al nieuwsgierig geworden naar Duurzaam GWW, bekijk de korte film!
Wat:

Leren van en met elkaar

Wanneer:

Dinsdag 14 april 2015, graag aanmelden vóór 7 april

Voor wie:

Gemeenten die willen starten met duurzaamheid in de Grond-, Weg- en
Waterbouw (GWW) of al enige kennis en ervaring hebben.

Locatie:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Utrecht, identificatie verplicht.

Parkeren:

Geen mogelijkheid om bij de vestiging zelf te parkeren. Bij de jaarbeurs kunt
u tegen betaling parkeren. Met de trein zeer goed bereikbaar.

Tijd:

09.30 (inloop), start 10.00 tot 12.30

Meer informatie :

www.duurzaamgww.nl en www.aanpakduurzaamgww.nl

Kosten:

Geen
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