Mobiliteit en de Nederlandse economie
De concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is voor een belangrijk deel afhankelijk
van infrastructuur en bereikbaarheid. Mobiliteitsbeleid staat wezenlijk in lijn met ons
vestigingsklimaat en onze economie. Hierover zal Ir. Camiel Eurlings (Minister Verkeer
en Waterstaat) spreken tijdens de komende IndustriePoort. Hij zal ingaan op het project
‘Randstad Urgent’ dat ervoor moet zorgen dat de Randstad weer een plek wordt waar
ondernemers zich graag willen vestigen. Goede bereikbaarheid van de Randstad is daarbij van
belang. In het kader van mobiliteit zal minister Eurlings tevens zijn beleid bespreken over het
Nederlandse spoor.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de eerstvolgende IndustriePoort. Deze
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november 2007 van 17.30 – 20.00 uur in
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Na de voordracht van minister Eurlings is er ruimte
voor gedachtewisseling. Zoals u gewend bent, is er tijdens Industriepoort volop gelegenheid
om onder het genot van een hapje en drankje contacten te leggen of onderhouden.
Industriepoort
Industriepoort is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat de Nederlandse industrie een groot
maatschappelijk belang vertegenwoordigt en daarom een eigen platform verdient.
Vertegenwoordigers van de industrie kunnen tijdens Industriepoort van gedachten wisselen en
discussiëren over zaken die de industrie raken. Daarnaast heeft Industriepoort een
netwerkfunctie. De Poort is bedoeld voor bestuurders en directieleden (van branche- en
sectororganisaties), ambtenaren en politici.
Locatie
Industriepoort vindt plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Kijk voor een
routebeschrijving en parkeermogelijkheden op www.nieuwspoort.nl.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.industriepoort.nl (button Aanmelden) tot en met
15 november aanstaande. Het aantal plaatsen is beperkt. Wij raden u daarom aan snel te
reageren. Na aanmelding ontvangt u in de week 47 een bevestiging. Op bovengenoemde
website kunt u zien wie zich heeft aangemeld.
Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Industriepoort, dat is ondergebracht bij de Vereniging FME-CWM, Elizabeth Palandeng, telefoon: 079 – 353 11 99, of
e-mail: info@industriepoort.nl.
Graag tot ziens op 27 november!
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