
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van belangenorganisaties en andere belanghebbenden, 

  

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, en de provincie Noord-Brabant verkennen de 

mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in het poldergebied  tussen Oss, Geffen, 

Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel; de ‘Duurzame Polder’. We vinden het belangrijk om 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de belangen, trends en ontwikkelingen die in 

dit poldergebied spelen. Om dit beeld compleet te maken, willen wij graag met u in gesprek 

We nodigen u daarom uit voor één van de themabijeenkomsten die wij daarvoor organiseren. 

 

Wanneer zijn de themabijeenkomsten? 

Er zijn in totaal zes themabijeenkomsten gepland. De verschillende thema’s zijn: water, 

landbouw, natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie en wonen en bedrijven. U bent 

uitgenodigd voor de bijeenkomst met het thema: Wonen & Bedrijven. Deze bijeenkomst staat 

gepland op: 

• 5 september om 19.00 uur in het gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2 in Oss. 

De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 22.00 uur. 

 

 

 

 

Datum Kenmerk Behandeld door Telefoonnummer 

9 juli 2019 Oss: 3860390 

’s-Hertogenbosch: 9163674 

 

Jeroen Kessels 

 

 

06 4094 1168 

Onderwerp    

Uitnodiging themabijeenkomst Duurzame Polder    

   

  

   Provincie Noord-Brabant 

www.brabant.nl 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch  

 

Gemeente Oss 

www.oss.nl  

Postbus 5 

5340 BA  Oss 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

www.s-hertogenbosch.nl 

Postbus 12345 

5200 GZ ‘s-Hertogenbosch 
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Wat is het doel van de themabijeenkomst? 

Tijdens deze bijeenkomst vragen we u om - samen met andere belanghebbenden op hetzelfde 

thema - mee te denken over trends en ontwikkelingen door uw belang met ons te delen, uw 

gebiedskennis over de Duurzame Polder in te brengen, en ideeën aan te dragen. We willen 

graag van u weten wat u belangrijk vindt en met welke autonome ontwikkelingen u te maken 

heeft of denkt te krijgen.   

 

Hoe meldt u zich aan voor de themabijeenkomst? 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@duurzamepolder.nl. Meld hierin de 

naam van uw organisatie en uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres). U 

ontvangt hiervan geen bevestiging. We ontvangen graag uiterlijk voor 2 september uw 

reactie.  

 

Heeft u vragen?  

Na 8 augustus 2019 kunt u contact opnemen  met Jeroen Kessels, omgevingsmanager 

Duurzame Polder: jeroen@jeroenkesselsadvies.nl. U kunt hem dan bellen op:  06 4094 1168. 

Voor meer informatie over de Duurzame Polder: www.duurzamepolder.nl.  

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groeten,   

 

Jeroen Kessels 

Omgevingsmanager Duurzame Polder

 


