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Beste Platformleden, 
 
Gebleken is dat er behoefte bestaat bij leden van het Platform nader stil te staan bij 
de activiteiten van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Bij sommigen is 
namelijk nog onduidelijk hoe aan de betrokkenheid van maatschappelijk organisaties 
bij de uitwerking van de afspraken bij de herstructurering en vernieuwing van de 
greenport  gestalte wordt gegeven. Vandaar dat we de GOM hebben gevraagd om in 
een presentatie verder uitleg te geven over de plannen en ontwikkelingen die binnen 
de taakstelling van de GOM plaats hebben.  
 
De heer Onno Zwart is gaarne bereid om die toelichting te verzorgen in een open 
discussie met relevante maatschappelijke organisaties. Binnenkort hebben we met 
hem overleg over het organiseren en de datum van een dergelijke discussieavond. 
Het zal een avond in de maand juni worden, georganiseerd door het Platform in 
samenwerking met de GOM. De GOM heeft toegezegd de kosten te willen dragen.  
 
De gedachte is om de uitnodiging voor de discussieavond niet beperkt te houden tot 
de ons bekende leden van het Platform maar ruimte te bieden aan meer 
belangstellenden, ook van andere betrokken maatschappelijke organisaties. Aan hen 
kunt u deze vooraankondiging vast doorspelen. Daarnaast willen wij de griffies van 
de Duin- en Bollenstreek-gemeenten vragen belangstellende raadsleden van hun 
gemeenten de mogelijkheid te geven de avond bij te wonen. 
 
Om een geschikte locatie te kunnen kiezen voor de discussieavond vragen wij u ons 
een indicatie te geven van het aantal te verwachten personen van uw organisatie, 
ook van andere belangstellenden die u heeft benaderd.  Witt u van hen dan ook het 
postadres doorgeven? Zo mogelijk zouden wij deze informatie, met name het aantal, 
vóór 14 mei a.s. willen hebben. Zo spoedig mogelijk daarna kunt u de definitieve 
uitnodiging verwachten. I.v.m. de voorbereiding zijn eventuele aandachtspunten 
waarop zou moeten worden ingegaan nu al welkom. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Jan Brouwer/vz      Ton Hoffmans/secr   
tel. 0620444713      tel. 0252372354 


