
Geachte dames en heren,

Graag nodigen wij u uit voor de 3e Grenslandconferentie Nederland – 
Noordrijn-Westfalen. De conferentie zal plaatsvinden op donderdag  
30 september 2021 in het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede.

Moderator Ludger Kazmierczak gaat in gesprek met:
 ● Drs. R.W. Knops (Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties)
 ● Dr. S. Holthoff-Pförtner (Europaminister Noordrijn-Westfalen)
 ● Ir. A.P. Heidema (Commissaris van de Koning Provincie Overijssel)
 ● Mr. Drs. R.G. Welten (Voorzitter EUREGIO)
 ● Dr. G.O. van Veldhuizen (Burgemeester Gemeente Enschede).

De onderwerpen van de Grenslandconferentie zijn in lijn met de inhoud 
van de Grenslandagenda 2021 tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. 
Tijdens de Grenslandconferentie wordt in het bijzonder aandacht  
gegeven aan de impact van de coronapandemie op de grensregio.

PROGRAMMA
11:30 u Welkomstlunch
12:30 u  Voorprogramma
13:00 u  Plenair programma 
14:30 u  Koffiepauze
15:00 u  Workshops 
16:00 u Borrel
17:00 u Einde programma

3e Grenslandconferentie
Nederland – Noordrijn-Westfalen

DONDERDAG, 30 SEPTEMBER 2021

U I T N O D I G I N G

WILMINKTHEATER EN MUZIEKCENTRUM,  
NOORDERHAGEN 27 IN ENSCHEDE

Met toekenning van de 

Grenslandprijs 
aan een grensoverschrijdend project dat de intensieve samenwerking 

tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen bevordert.



WORKSHOPS

Workshop 1: 
Corona: Uitwisselen van ervaringen

Workshop 2:
Veiligheid: Crisismanagement (N4)

Workshop 3:
Veiligheid: Ondermijning

Workshop 4:
Onderwijs: Euregionale Doorlopende Leerlijn

Workshop 5:
Arbeidsmarkt: Doorontwikkeling SGA’s 

 
Vanwege de actualiteiten vindt tijdens deze grenslandconferentie rond 
het grensoverschrijdende thema “water” een informatief side-event 
plaats. 

 
Inschrijving voor de workshops is mogelijk via de website (zie onder  
“Aanmelden”).

Ontmoetingen per thema bij meeting points
Tijdens de conferentie kunt u via een app bij een meeting point afspreken 
met een andere deelnemer om over een onderwerp verder te praten. 
Meer informatie over de app ontvangt u in de bevestiging.

Met toekenning van de 

Grenslandprijs 
aan een grensoverschrijdend project dat de intensieve samenwerking 

tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen bevordert.
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COVID PROCEDURE 
Uw gezondheid is belangrijk voor ons. We houden ons aan de actuele 
aanpak en maatregelen tegen het coronavirus . Wij zullen u in de beves-
tiging die u voorafgaand aan het evenement ontvangt informeren over de 
maatregelen tijdens de conferentie.

AANMELDEN
Meld u nu aan op de website van de Grenslandconferentie   
https://dietollewoche.eu/grensland-conferentie-2021

Op deze website vindt u meer informatie over het programma van de 
Grenslandconferentie 2021 en nieuwsberichten over de Grenslandagenda. 
Houd de website dus in de gaten en volg de activiteiten die dit jaar  
plaatsvinden in de aanloop naar de Grenslandconferentie op   
https://dietollewoche.eu/grensland-conferentie-2021!

Voor vragen kunt u contact opnemen met dtw@enschede.nl.

Wij verheugen ons op uw deelname! 

Rob Welten,  Onno van Veldhuizen, 
voorzitter EUREGIO burgemeester gemeente Enschede
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Bezirksregierung 
Düsseldorf

Consulaat-Generaal van het
Koninkrijk der Nederlanden
Düsseldorf
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