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26 oktober 2016
Politiek cafe VVD met Erik Ziengs en U – Kansenzones in de binnenstad
Evenementen Commissie VVD Apeldoorn
Vrijdagavond 25 november 19.30; inloop 19.00
ACEC Apeldoorn (Roggestraat 44, Apeldoorn)
Kansenzones binnenstad Apeldoorn
Om met alle betrokkenen in de binnenstad van gedachten te wisselen over
kansenzones in Apeldoorn; wat wellicht kan leiden tot een initiatiefvoorstel.

Beste Apeldoorner,
De VVD in Apeldoorn ziet kansen in de binnenstad van Apeldoorn; daarover willen we met u in
gesprek! De VVD denkt dat er middels het instellen van kansenzones meer mogelijk gemaakt kan
worden, in samenspraak met iedereen in de binnenstad. Waarbij levendigheid en leefbaarheid in
nauw verband met elkaar staan, initiatieven gekoesterd worden en het leuk en gezellig gaat zijn. De
VVD wil wat maken van Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe; u toch ook?!
We willen dit heel graag samen met u doen. Op 25 november gaan we daarover graag met u in
gesprek. Een panel bestaande uit een aantal ondernemers, de gemeente, de wijkraad en Erik Ziengs
(Tweede Kamerlid VVD) zullen samen met u in discussie gaan.
Erik Ziengs is woordvoerder Economische Zaken in de Tweede Kamerfractie en weet veel van
initiatiefrijke ideeën van het MKB. Koesteren, maar altijd in goed overleg met alle betrokkenen, zodat
het voor iedereen leuk gaat zijn.

Praat met ons mee op vrijdagavond 25 november!
Mocht u nu al een stelling willen inbrengen, laat dit dan aan ons weten. Dat is meer dan welkom!

We zien u, ondernemers en bewoners van de binnenstad, graag de 25e. Laten we er met elkaar een
goede discussie van maken en een leuke avond! U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door
voor 20 november te mailen naar events.vvdapeldoorn@gmail.com.

Voor vragen, of opmerkingen kunt u terecht bij Tim Kamphuis, fractie VVD Apeldoorn.
t.kamphuis@apeldoorn.nl / 0651537974

Met vriendelijke groet,
VVD Apeldoorn

