
De Maatschappij wil het maatschappelijk 
debat in Arnhem aanjagen en organiseert 
daartoe bijeenkomsten, lezingen en 
discussieavonden over thema’s die leven 
in de maatschappij. We hechten er erg 
aan om dat te doen vanuit een breed 
perspectief, waarbij er ruimte is voor het 
geluid van bedrijfsleven, openbaar bestuur 
en kennisinstellingen. Het idee is om elkaar 
te verrijken door vanuit de verschillende 
sectoren met elkaar in gesprek te gaan. 
Onze leden bestaan uit personen, bedrijven 
en instellingen die werkzaam of actief 
zijn binnen één van deze drie sectoren. 
Uitnodigingen voor het mini-congres zullen 
niet enkel gericht zijn aan onze vaste leden, 
maar uitgezet worden binnen (de regio) 
Arnhem zodat een breed maatschappelijk 
debat kan ontstaan.

Informatie of lid worden? 

www.de-maatschappij.nl

Contactpersoon: Layla Verhagen
Telefoon: 026 - 357 57 42
E-mail: layla.verhagen@nysingh.nl

http://www.de-maatschappij.nl
http://www.de-maatschappij.nl


De Maatschappij departement Arnhem organiseert een mini-
congres over ‘De stad in de 21 eeuw’, in het gemeentehuis 
te Arnhem. Veel steden groeien qua aantal inwoners en de 
samenstelling wordt meer divers. Wat kan een 21e-eeuwse 
stad voor haar burgers betekenen? Hoe zorgen we ervoor dat 
de stad niet achterblijft bij de ontwikkelingen? Op welke 
manier speelt het onderwijs in op (super)diversiteit? En, welke 
keuzes moeten steden nu maken om economisch voldoende 
aantrekkingskracht uit te oefenen?

Programma, onder leiding van dagvoorzitter Margret Vincent
• Inleider: Daan Roovers, de nieuwe Denker des Vaderlands.

• Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, deelt met 
ons zijn overtuigingen ten aanzien van het ambt van 
burgemeester in de stad van de 21e eeuw. 

• Drie (interactieve) parallelsessies over de thema’s: 
 veiligheid, onderwijs en economie. De parallelsessies staan 

onder leiding van deskundigen per thema. 

• Borrel en lichte maaltijd

Mini-congres

‘De stad in de 21e eeuw’

Datum  20 juni 2019
Tijd  15:30 uur - 20:00 uur
Locatie  Gemeentehuis Arnhem 
Koningstraat 38, 6811 DG, Arnhem 

Meer informatie: 
www.de-maatschappij.nl/
evenement/weergeven/mini-congres

AANMELDING EN KOSTEN
Aanmelden: via de website
Kosten:  €15,- per persoon. 
De verrekening van dit bedrag zal ter 
plekke plaatsvinden.

Wij kijken uit naar uw komst!

Daan Roovers Ahmed Marcouch
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