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Start Bouwend Nederland Limburg - bijeenkomst 1 september 2016

Betreft:

Geachte « »,
Graag nodigt het Bestuur van (afdeling) Bouwend Nederland Limburg u, samen met uw partner, uit
voor de eerste ledenbijeenkomst in het kader van de samensmelting van de drie Limburgse afdelingen
op donderdag 1 september, Jazz City, Looskade te Roermond.
Programma donderdag 1 september 2016
16.00 uur
Ontvangst met koffie en thee op het bouwterrein “Jazz City” in Roermond (parkeren
bij de bioscoop Foroxity)
16.30 uur
Kort programma op de bouwplaats
- Voorzitter bestuur over hoe nieuwe bestuur tot stand is gekomen
- Officiële oprichtingsactiviteit
- Voorstellen nieuwe ambtelijk secretaris Hanneke van Eijndhoven
16.50 uur
Terugwandelen naar bioscoopzaal
17.00 uur
Presentatie Maxime Verhagen en vervolgens paneldiscussie met o.a. Maxime
Verhagen en gedeputeerde Daan Prevoo over de Toekomst van de bouw in
Limburg.
18.00 uur
Borrel en buffet (tot ongeveer 19.30 uur)
Naast alle bouwleden in Limburg zijn ook alle infraleden uitgenodigd om door middel van deze
feestelijke middag een goede start te maken met Bouwend Nederland Limburg.
U ontvangt deze uitnodiging ook digitaal. Via die digitale uitnodiging kunt u gebruik maken van de
aan-/afmeldknop en aangeven of u een hapje mee eet en of uw u een introducé(e) mee neemt. U
kunt zich ook aanmelden en uw opties opgeven door te mailen naar limburg@bouwendnederland.nl
Graag tot ziens op donderdag 1 september!
Met vriendelijke groet,
Bouwend Nederland Limburg
André Versteegen

Herman Michiels

Theo Beckers

Hanneke van Eijndhoven
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FACTSHEET
Bouwend Nederland Limburg
Donderdag 1 september 2016
Van 16.00 tot ca. 19.30 uur
Jazz City, Looskade, Roermond

Jazz City wordt hét nieuwe stadsdeel van Roermond. Een unieke woonlocatie aan het water met winkels, entertainm
boulevard aan je voeten. De binnenstad is op loopafstand te vinden.
In totaal worden circa 330 appartementen in drie fases gerealiseerd. Uiteraard stuk voor stuk onder
hoogwaardige architectuur. New Orleans (Fase A) wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van
2017 opgeleverd. In een later stadium gaan we verder met fase B (de Boulevard) en fase C (de
Marina). Alle woningen beschikken straks over een eigen parkeervoorziening en sfeervolle
entreeportalen aan zowel de Maas als de gezellige terras- en winkelpleinen.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en zelf van
origine Limburger, reist af naar het Zuiden om ons een goede
start toe te wensen. Hij gaat in gesprek met gedeputeerde Daan
Prevoo en de heer Marc Bauwens over actualiteiten in de bouw en
infra in onze provincie.

Tijdens de bijeenkomst laten we u kennis maken met de nieuwe
ambtelijk secretaris, Hanneke van Eijndhoven. Zij wordt uw
aanspreekpunt en spil tussen Bestuur, ondernemers, het
regiokantoor en het bureau van Bouwend Nederland in
Zoetermeer. De nieuwe bestuursleden zijn er ook en sparren
graag met u over hun ambitieuze plannen.
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