ERVARINGSREIS VOOR BEST UURDERS
OMGEVINGSVEILIGHEID IN
RUIMTELIJKE PLANNEN

AANKONDIGING

BESTE GENODIGDE,
De afgelopen jaren mocht het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving tientallen bestuurders ontvangen in
Rotterdam. Daar werden we onthaald door o.a. burgemeester Aboutaleb en reisden we rond door de stad
en regio om te leren over de effecten van risicobronnen in een gemeente. Vanwege het succes van de
afgelopen jaren organiseren we dit jaar weer een bestuurdersreis.

WAAROM EEN BESTUURDERSREIS?

WAAROVER GAAT DE BESTUURDERSREIS?

Als bestuurder heeft u uw eigen
verantwoordelijkheid en bevoegdheden
waarmee u invloed kunt uitoefenen op het
veiligheidsniveau in uw gemeente. Mogelijk
heeft u als bestuurder al vaker met een lastig
dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld.
Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee.
Tijdens een bestuurdersreis nemen we u mee
op een trip vol inspiratie. U krijgt een kijkje in
de keuken hoe andere gemeenten omgaan met
veiligheidsvraagstukken.

Tijdens de inspiratiereis staat de Omgevingswet
in relatie tot omgevingsveiligheid centraal.
Thema’s als energietransitie en ongevallen
met gevaarlijke stoffen komen aan bod.
We delen ervaringen over de sturing op
veiligheidsvraagstukken en tot slot gaan we
samen aan de slag met het veilig ontwerpen van
een gebied.

27 EN 28 NOVEMBER UTRECHT
Tijdens de inspiratiereis in Utrecht kunt u
de effecten van incidenten met gevaarlijke
stoffen middels een demonstratie ervaren.
Burgemeester de Graaf van de gemeente
Lopik zal zijn ervaringen met u delen. Ook
staat een bezoek aan de KNVB campus op
het programma.

AANMELDEN EN INFORMATIE

ORGANISATIE

Voor deze reis geldt een maximum van
25 personen. Deze 24 uurs reis is van 13:30 tot
13:30 uur. OVO rekent geen kosten voor deelname.
De reis is inclusief lunch, diner en overnachting.

Vragen rondom de organisatie van de reis
kunt u stellen aan:

Aanmelden kan via:
ontwerpveiligeomgeving.nl/
agenda/ervaringsreis-utrecht

LET OP:
ER ZIJN SLECHTS 25
PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Emily de Bree
T +31(0)6 82 59 83 53
emily@oostkracht10.nl
Ontwerp Veilige Omgeving
De Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer – NL
085 070 47 32
info@ontwerpveiligeomgeving.nl

