DNG Aachen e.V. c.o. Frau Carolina Kronenwerth
Mühlental 49, 52066 Aachen , Deutschland

14 oktober 2018
Wittemer Gespräch 2018
Geachte dames en heren,
Graag willen wij u langs deze weg uitnodigen voor het Wittemer Gespräch op
7 november 2018 om 15:00 uur
in de kloosterbibliotheek Wittem (NL)
Het programma:
1. Welkom door Dieter Rehfeld, voorzitter van het DNG-bestuur
2. Stand van zaken en perspectieven voor de samenwerking tussen Nederland en
Nord-Rhein Westfalen – specifieke kansen voor de grensregio
Inleidende beschouwing door dhr. dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen over dit thema
3. Stand van zaken en perspectieven voor de samenwerking tussen Nederland en
Nord-Rhein Westfalen – specifieke kansen voor de grensregio
De Commissaris van de Koning in Limburg, drs. Theo Bovens, reflecteert op de inleidende
beschouwing van dhr. dr. Stephan Holthoff-Pförtner vanuit het Nederlandse perspectief,
specifiek vanuit het perspectief van de provincie Limburg
4. Aansluitend aan de beschouwing door dhr. dr. Holthoff-Pförtner en de reflectie hierop door
dhr. Bovens vindt er een paneldiscussie plaats. De deelnemers zijn:
• Dhr. dr. Stephan Holthoff-Pförtner
• Mevr. prof. dr. Christiane Vaeßen, Honorair-consul van Nederland te Aken en Geschäftsführerin des Zweckverbandes Region Aachen
• Dhr. drs.. Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg, met in zijn portefeuille
o.a. verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking
en de afstemming tussen de Koalitionsvertrag NRW en het Nederlandse Regeerakkoord.
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• Dhr. Pieter Meekels, Wethouder economie van Sittard-Geleen en verantwoordelijk
wethouder in Zuid-Limburg (ESZL) voor de beleidsterreinen economie en vestigingsplaats.
Aan de paneldiscussie kunnen ook de bezoekers van het Wittemer gespräch vanuit de zaal deelnemen. Indien u dit wenst, kunt u ook vooraf al uw vragen kenbaar maken via mail aan vorstand@dngaachen.eu. Als dagvoorzitter en gespreksleider van de paneldiscussie zal dhr. Thorsten Pracht,
Zeitungsverlag Aachen GmbH, fungeren.
Aansluitend aan het panel begint rond 16.30 uur de borrel, waarbij u uitgebreid de gelegenheid
heeft om met de leden van het panel en met elkaar het gesprek informeel voort te zetten.
Aanmelden:
De toegang is gratis. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, stuur dan vóór 25 oktober 2018
a.s. een email aan activiteiten@dng-aachen.eu onder vermelding van uw naam en eventueel het
bedrijf of organisatie dat/die u vertegenwoordigt. Aanmelden kan ook schriftelijk op het in deze
uitnodigingsbrief aangegeven adres van mevrouw Kronenwerth. Aan deelname zijn voor u géén
kosten verbonden. Gasten zijn van harte welkom. Gelieve deze – samen met uw eigen aanmelding
- ook aan te melden.
Routebeschrijving:
Het Klooster Wittem is gelegen aan de Wittemer Allee 32 , 6286 AB Wittem. Vanaf Aken en
Maastricht te bereiken met buslijn 50. Ruime parkeerplaats bij de locatie aanwezig. De lezing
vindt plaats in de bibliotheek. Deze is te bereiken via het pad, dat rechts langs het hotel De Roode
Leeuw loopt, naar de achterkant van het complex
Wij verheugen ons op uw deelname aan het Wittemer Gespräch en zien u graag op 7 november in
Wittem.
Met vriendelijke groeten,

Dieter Rehfeld
Voorzitter

Wim Horsch
Vicevoorzitter

