Vastgoedsymposium
22 mei 2014 (Afas Stadion)

2020

Focus

Het thema voor de komende editie van het Alkmaarse
vastgoedsymposium op 22 mei as. is “Focus op 2020”.

Waar moet onze Noord-Hollandse HAL-regio (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk)
zich de komende jaren op richten? Voor welke uitdaging staan wij om als regio te
blijven meetellen? De aangrenzende regio’s Zaandam, Haarlem, Hoorn en Purmerend
worstelen met dezelfde vraagstelling en zijn daarbij competitief.
Kortom welke focus hanteren wij richting 2020 om:
• Onze inwoners te behouden. Hoe blijft onze regio aantrekkelijk? Hoe blijven wij 		
een inspirerende regio en ontmoetingsplaats?
• Ook overheidinstanties krimpen of trekken weg.
uit onze regio richting de Randstad. Hoe brengen wij dit een halt toe?
• Onze werkgelegenheid te behouden?
• Nog betere verbindingen met de Randstad te krijgen.
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor bedrijven.
• Goed onderwijs te verschaffen.
• Een echt verzorgingsgebied te zijn en te blijven dat meetelt in Den Haag.
Wat moet er in 2020 in ieder geval zijn bereikt? Wat is er nu nodig om onze regio in het juiste
spoor te krijgen? Welke rol kan de bouw- en vastgoedsector daarin spelen? Welke “focus
op 2020” kunnen deelnemers aan het symposium aanreiken aan de burgemeesters van ons
275.000 inwoners tellende verzorgingsgebied? >> vervolg zie pagina 2
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Waar zullen zij naar uw mening gezamenlijk op in moeten zetten en plannen op maken? Wat is
het allerbelangrijkste wat er geregeld moet worden? En kunnen wij dat volgens u ook realiseren
in 2020?
Voor bedrijven ligt in Noord-Holland nu vooral de focus op:
• Agribusiness/Seed Valley
• Offshore, Maritime en Energy sector (ECN Petten, windenergie)
• Health
• Toerisme en recreatie
• Bouw
Krijgen we deze sector weer hernieuwd voor het voetlicht? Hoe nemen wij de bouw- en
vastgoedsector op in onze focus op 2020? Wij hebben aan de voorzitter van Bouwend Nederland,
Maxime Verhagen, gevraagd om in zijn openingswoord zijn visie hierop te geven.
Onze dagvoorzitter is Rens de Jong (bekend van Business Nieuws Radio). Naast de regie over het
symposium en kennis over dit thema zal hij zich inspannen om reacties uit de zaal te ontlokken
die bijdragen aan onze gezamenlijke regionale focus op 2020. Het wordt dus ook een interactieve
bijeenkomst.
Ook zal Paul Moers spreken. Paul Moers heeft veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als
“merkenstrateeg” voor ondermeer de grote retailers en is woonachtig in onze regio. Wij hebben
aan Paul Moers gevraagd hoe hij onze regio nu zou willen vermarkten en hoe hij er een sterk merk
van zou willen maken.

De Gouden Baksteen

Winnaar 2013 Breddels Architecten

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de Gouden
Baksteen uitgereikt, ook dit jaar hebben wij een
mooie voorselectie gemaakt en zal de uiteindelijke
winnaar tijdens het symposium bekend gemaakt worden.
Wie wordt de winnaar van de Gouden Baksteen 2014?! En zal uit
handen van de voorzitter van de jury Hans Eskens het juryrapport
en de Gouden Baksteen in ontvangst nemen.

Programma 22 mei (Afas Stadion)
16.30uur		

Ontvangst

17.30uur		
		

Openingswoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van de
Stichting Vastgoed Rapportage (SVR).

17.35uur 		
Voordracht Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland.
		
Voormalig minister van buitenlandse zaken.
				
18.00uur 		
Filmpresentatie.
18.10uur		

Voordracht Paul Moers.

18.35uur		

Voordracht Rens de Jong.

19.00uur
		

Paneldiscussie met de zaal (burgermeesters Piet Bruinooge, 		
Han Ter Heegde en Hans Cornelisse.

19.20uur 		
		
		

Cliffhanger voor 2015. Onthulling thema vastgoedsymposium
2015. Welk regionaal onderwerp gaan wij in 2015 			
belichten?

19.30uur 		
		

Uitreiking Gouden Baksteen 2014 onder leiding van 		
notaris Hans Eskens, bestuurslid van de SVR.		

19.35uur 		

Afsluiting, netwerkborrel met warm buffet.

Maxime Verhagen

Maxime Verhagen (1956) was van 14
oktober 2010 tot 5 november 2012 minister
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het
kabinet-Rutte I. Sinds 2013 is hij voorzitter van Bouwend Nederland.

Rens de Jong

Zijn tomeloze energie & gevoel voor humor, gecombineerd
met een zeer scherpe journalistieke blik, maken Rens de
Jong een presentator van formaat. Rens is een bekend geluid voor zakelijk Nederland.
Zijn specialisaties zijn innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en human capital.

Paul Moers

Paul Moers behoort tot de meest prominente marketing
deskundigen van Nederland. Hij weet als geen ander om

bedrijven en hun mensen te stimuleren. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker
met inspirerende verhalen.

Wordt Deelnemer van de SVR Socoiëteit
Voor een bijdrage van € 395,-* per jaar wordt u deelnemer van de SVR sociëteit en
ondersteunt u de Stichting Vastgoed Rapportage. Zo draagt u bij aan het behoud
van de kwaliteit van de cijfers van deze regio en het netwerk van vertegenwoordigers
van het vastgoed.
Het deelnemerschap van de SVR sociëteit geeft u recht op:
Een bezoek voor 2 personen aan het jaarlijkse vastgoedsymposium
Een bezoek voor 2 personen aan de ACP-Vastgoedborrel op de vrijdagmiddag/avond
van het Rabobank Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.

Antwoordstrook FAX 072-515 02 44

Deelnemer SVR Sociëteit

Ja, ik word deelnemer van de SVR Sociëteit (2 personen) voor € 395,-* per jaar
Bedrijf:
Contactpersoon:
Email adres:
Postadres:
Ik neem deel aan het Vastgoedsymposium op 22 mei 2014 à € 125,-* per persoon.
Ik kom met ….. personen.
Bedrijf:
Contactpersoon:
Email adres:
Postadres:
Graag uw keuze aangeven en terug faxen naar 072 515 02 44. U kunt zich ook aanmelden via
onze website www.svrapportage.nl. Per post zal u een factuur worden toegezonden
(* genoemde prijzen zijn excl. BTW). Alvast bedankt voor uw deelname.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met het
secretariaat van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.
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De Stíchtíng Vastgoed Rapportage Postbus 3271 1801 GG Alkmaar T 072 574 44 09
info@svrapportage.nl www.svrapportage.nl

Handtekening

F 072-515 02 44

