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erleden, heden en toekomst van de VNG en het lokaal bestuur 
vormen het logische thema van het jaarcongres van onze 
jubilerende vereniging. Het eeuwfeest wordt zeer bewust 

aangegrepen om te laten zien hoe de VNG en het lokaal 
bestuur zich de afgelopen honderd jaar hebben ontwikkeld 
en tegelijkertijd om vooruit te kijken naar de toekomst, de 
volgende eeuw.

De basis van onze vereniging ligt op steenworp afstand van de 
plek waar de VNG haar eeuwfeest viert. Het was in de wachtkamer 
van station Den Haag Staatsspoor, ongeveer waar nu Den Haag Centraal door een 
forse verbouwing een stap naar de toekomst zet. Wachtend op de trein filosofeerde in �9�0 een aantal 
burgemeesters over de mogelijkheid om een vereniging op te zetten die de gemeentelijke belangen kon 
behartigen. Op �8 februari �9�� werd in de raadszaal van het Stadhuis aan de Haagse Groenmarkt de 
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten opgericht. De belangenbehartiging kon beginnen, zij het dat 
toen nog niet alle gemeenten lid konden worden, en van de gemeenten die lid mochten worden niet alle lid 
werden. Een fusie met de Vereniging van kleine stedelijke en plattelandsgemeenten leidde in �9�6 tot een 
VNG voor alle gemeenten, al duurde het nog een aantal jaren voordat alle gemeenten ook lid waren.

Van een vereniging die nauwlettend de voor gemeenten relevante wetgeving volgde, die − als lokale 
belangen geschaad werden − aanklopte bij regering of parlement en die steenkolen en cokes inkocht voor de 
gemeentelijke gasfabrieken, heeft de VNG zich ontwikkeld tot een kritische gesprekspartner voor de andere 
overheden en een ondersteuner van en een dienstverlener voor haar leden. 

De wereld verandert, de VNG verandert ook. Om goed in te kunnen spelen op de eisen van nu en morgen 
heeft de VNG de afgelopen tijd een strategisch traject ontwikkeld onder de titel: ‘Sterke VNG, krachtige 
gemeenten’. Hierin wordt de ledengerichtheid en zichtbaarheid vergroot, onder meer door meer focus aan 
te brengen in het werk van de VNG. Daardoor zal de VNG de komende jaren nog krachtiger kunnen zijn als 
organisatie van alle gemeenten.

‘Verleden, heden en toekomst’. Er is voldoende gespreksstof tijdens ons jubileumcongres. Gespreksstof die 
ook door sprekers en geïnterviewden vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt belicht. Een uitdagend 
plenair programma, interessante deelcongressen, boeiende excursies, bijzonder entertainment, dat alles 
staat u te wachten. Het congres is een fantastisch netwerkmoment om een eeuw af te sluiten en zonder 
navelstaren onze blik op de volgende honderd jaar te richten.
En twittert u? Zet dan #VNGcongres in uw bericht.

Tot 5 en 6 juni in Den Haag!

   
Ralph Pans
voorzitter directieraad VNG
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Congreslocatie
Het Malieveld, plek van ernst en luim
Wie Den Haag zegt, zegt ook Malieveld. Dat grote veld aan de rand van het Haagse 
centrum. Oorspronkelijk onderdeel van het Haagse Bos en dankzij de door Willem de 
Zwijger in 1576 verleende Acte van Redemptie voor eeuwig tegen bebouwing beschermd. 
Het Malieveld geniet grote bekendheid dankzij demonstraties, kermissen, circussen, 
festivals, sportactiviteiten en de Tong Tong Fair. Ook voor de VNG is het Malieveld geen 
onbekend terrein, want op 22 oktober 2004 vond in een circustent een historische 
vergadering plaats, de eerste buitengewone algemene vergadering van de VNG.

Voor het VNG-Jubileumcongres 2012 is het Malieveld uitermate geschikt. Nergens 
anders in Den Haag is een zo gunstig gelegen terrein waarop het tentencomplex kan 
worden neergezet, een complex dat zich leent voor vergaderen, ontmoeten, beurs en 
een ontspannend avondprogramma. Vlakbij het politieke en bestuurlijke centrum van 
Nederland en de mooie, historische binnenstad, op steenworp afstand van het Centraal 
Station en op loopafstand van het Lange Voorhout waar het Haagse gemeentebestuur 
de congresgangers een ontvangst aanbiedt.

Kijkend naar het programma van het VNG-Jubileumcongres, met sprekers van 
naam, met fantastisch entertainment, met interessante agendapunten tijdens de 
ledenvergadering, zal ook op 5 en 6 juni worden bewezen dat het Malieveld de plek 
van ernst en luim is.

Van harte welkom 
in Den Haag!

onderd jaar geleden werd in onze stad de VNG opgericht en het 
hoofdbureau van deze belangrijke organisatie is hier, tot onze grote 
vreugde, nog altijd gevestigd.

In de eeuw die sindsdien is verstreken, heeft Den Haag een ware transformatie 
ondergaan. Iedereen die over de Utrechtsebaan de stad binnenrijdt, ziet aan de 
horizon de skyline, het visitekaartje van het huidige Den Haag. Markante gebouwen 
als het Strijkijzer, de Hoftoren, het nieuwe complex met de ministeries van Justitie 
en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verkondigen in steen, 
glas en metaal waar Den Haag anno �0�� voor staat. Een internationale stad met een 
rijke geschiedenis, waar sinds eeuwen het landsbestuur is gevestigd, die bouwt aan haar 
toekomst. Een opvallend jonge stad, vol studenten, afkomstig uit de hele wereld. Een 
ondernemende stad, met grote nationale en internationale bedrijven en een bijzonder vitaal 
MKB. Als bestuurlijk centrum van Nederland is Den Haag de vanzelfsprekende locatie voor 
dit feestelijke congres van de jubilerende VNG.

In een verenigd Europa neemt de rol van steden en de stedelijke regio’s alleen maar toe. Bijna driekwart 
van alle Europeanen woont of werkt in een stad. Steden zijn van oudsher centra van ondernemerschap, 
industrie en innovatie. Maar ook van wetenschap, cultuur en creativiteit. Kortom, steden hebben goede 
kaarten. Het komt erop aan het potentieel van de steden ten volle te benutten, juist in deze tijden waarin 
wij op financieel terrein de nodige tegenwind ondervinden. Als ‘eerste overheid’ vervullen gemeenten 
immers een belangrijke rol. Niet alleen richting de burger, maar ook als partner van de rijksoverheid. 
Het sleutelwoord daarbij is samenwerking, gebaseerd op eigen kracht. Ook tussen gemeenten in 
stedelijke agglomeraties. De negen gemeenten die deel uitmaken van het Stadsgewest Haaglanden 
werken dus nauw met elkaar samen. Tijdens het komende jubileumcongres krijgt u de kans om 
nader kennis te maken met ons bijzonder veelzijdige Stadsgewest Haaglanden, dat bouwt aan een 
Metropoolregio, samen met de aangrenzende Stadsregio Rotterdam.

Ik hoop van harte dat u, als deelnemer aan het jubileumcongres van de VNG, inspiratie mag putten uit 
die wil tot samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaringen. Bovenal wens ik u natuurlijk een 
bijzonder plezierig verblijf in ons mooie Den Haag. 

Jozias van Aartsen
burgemeester Den Haag
voorzitter Stadsgewest Haaglanden

H
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Programma woensdag 6 juni 2012

09.00 - �0.�5 uur  	  Aankomst met koffie of thee, tevens gelegenheid om de informatiemarkt te 
bezoeken

�0.�5 - �0.�0 uur	 Opening	door de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma-Lebbink

�0.�0 - ��.�5 uur	 Plenair Jubileumprogramma 
   Onder leiding van dagvoorzitter Eva Jinek en met medewerking van:
   •  Annemarie Jorritsma-Lebbink
   •  Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   •  Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam
   •  Adjiedj Bakas, trendwatcher

��.�5 - ��.�5 uur	 Lunch

��.�5 - �4.�5 uur Algemene ledenvergadering met onder andere:
   •  invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies
   •  evaluatie KING en het vervolg daarop
   •  het strategisch traject Sterke VNG, krachtige gemeenten

�4.�5 - �4.�0 uur   Afsluiting congres en terugkoppeling van ervaringen van de afgelopen 
congresdagen op de informatiemarkt

	

Programma dinsdag 5 juni 2012

08.�0 - �0.�5 uur 	  Aankomst deelnemers aan het VNG-Jubileumcongres �0�� op het Malieveld te 
Den Haag. Gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken.

    Het Malieveld is op loopafstand van NS-Station Den Haag Centraal.
     Automobilisten kunnen (twee dagen) bewaakt parkeren bij het Kyocera Stadion 

van ADO Den Haag. Pendelbussen brengen de deelnemers naar het Malieveld. 

�0.�5 - �0.�0 uur		 Opening congres door de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma-Lebbink

�0.�0 - �0.�5 uur	 	Welkomstwoord namens de gastgemeente door Jozias van Aartsen, 
burgemeester van Den Haag	

�0.�5 - ��.�0 uur		 Plenair Jubileumprogramma 
   Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs van Nieuwkerk en met medewerking   
   van:
   •  Annemarie Jorritsma-Lebbink
   •  minister-president Mark Rutte
   •  Hans Goedkoop met Andere Tijden VNG
   •  Johan Cruijff 
   •  Pieter Winsemius
   •  Freek de Jonge

��.�0 - ��.�0 uur 	 Lunch

��.�0 - �7.�0 uur	  Middagprogramma met keuze uit:
    een deelcongres of een excursie in Den Haag of Stadsgewest Haaglanden. 
    U wordt na afloop (per bus) naar het Lange Voorhout in Den Haag gebracht voor 

de ontvangst door de gastgemeente Den Haag.

�7.�0 - �9.�5 uur 	 	Ontvangst door de gastgemeente Den Haag op het Lange Voorhout
    Het Voorhout, nog niet zo lang geleden in oude glorie hersteld, is typisch Haags: 

groen, statig, maar van iedereen. Onder het bladerdak van de monumentale 
bomen (de eerste werden geplant in opdracht van niemand minder dan keizer 
Karel de Vijfde) en te midden van de Zuid-Afrikaanse beeldententoonstelling van 
Den Haag Sculptuur en Museum Beelden aan Zee kunt u het glas heffen op het 
�00-jarig bestaan van de VNG. De veelzijdige horecaondernemers rond het Lange 
Voorhout laten u graag netwerken en genieten op dit prachtige stukje Den Haag. 

�9.�5 - ��.�5 uur	 Feestavond op het Malieveld
	 	 	 	Met een korte wandeling bereikt u weer het Malieveld. Verleden, heden en 

toekomst komen daar op deze avond verrassend samen. Naast een voortreffelijk 
driegangendiner, verzorgd door de Vereniging van �-4-5 Sterren Hotels Den 
Haag en omgeving, wordt u getrakteerd op klassieke muziek van het Residentie 
Orkest, jong talent van het Koninklijk Conservatorium en een verfrissende 
coproductie tussen Festival Classique en De Dutch Don’t Dance Division. Als klap 
op de vuurpijl wordt de feestavond afgesloten met een optreden van dé Haagse 
trots, de Golden Earring. Kortom, op culinaire en culturele wijze kunt u samen 
een nieuwe eeuw voor de VNG inluiden!
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Dit zijn de medewerkers van de 100-jarige VNG. Dit zijn de mensen die zich dagelijks 
inzetten voor gemeenten en trots zijn dat zij de leden met raad en daad kunnen bijstaan.



�0 ��

1.  SLIM OMGAAN MET SCHULDENCRISIS EN LOKALE 
BELASTINGEN 

In dit deelcongres verkennen we de effecten van de Europese schuldencrisis op de 
financiën van de Nederlandse gemeenten. De schuldencrisis lijkt een crisis van 
centrale overheden, maar hebben gemeenten ook een schuldenprobleem en hoe lossen 
we dat op? Gemeenten hebben op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën een 
rol in het terugdringen van het financieringstekort van de gehele overheid. Hoe werkt 
dat en tegen welke problemen en belemmeringen lopen gemeenten aan? 
Aan de inkomstenkant speelt het lokale belastinggebied een bescheiden maar 
belangrijke rol. In het lokale belastinggebied kunnen inkomsten verschillend worden 
geheven. Hoe komt u tot een gemotiveerde keuze en welke instrumenten heeft u 
daarvoor? Een actuele verandering is de WOZ-waarde. Deze was tot op heden geheim 
om privacyredenen, maar dit gaat veranderen. Wat betekent dat en hoe kunt u hiermee 

omgaan? Enkele praktijkvoorbeelden bieden inzicht in de mogelijkheden.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Gemeentefinanciën

U kunt kiezen uit:
• een deelcongres;
• een excursie in Den Haag of Stadsgewest Haaglanden. Zie voor de excursies blz. ��.

Ons advies: lees alle mogelijkheden, maak uw keuze en schrijf snel in want vol is vol!

Hieronder treft u het uitgebreide aanbod van deelcongressen aan. De sprekers - voor zover 
nog niet vermeld - worden begin mei bekend gemaakt op www.vng�00jaar.nl en op 
www.vngjubileumcongres�0��.nl.

2. DE IDEALE SCHAAL VAN DE GEMEENTERAAD 

Het kabinet wil het aantal raadsleden met �5% verminderen om de bestuurlijke drukte 
in Nederland terug te dringen. Een mooi streven om bureaucratie en regelzucht te 
verminderen, maar wordt het doel bereikt met het terugbrengen van het aantal leden 
van gemeenteraden? Zouden gemeenten niet zelf de omvang van de raad moeten 
kunnen bepalen? Waar bemoeit de centrale overheid zich mee? 
U mag het zeggen in een Lagerhuisdebat. Het woord is tijdens het deelcongres aan 
de mensen over wie het gaat: de bestuurders en raadsleden van de gemeenten! 
Inspirerende inleidingen schetsen het kader en nodigen uit tot discussie. Doet u ook 

mee?

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Gemeenterecht

3. DE CAO VAN DE TOEKOMST 

Past het ‘oude’ onderhandelen nog wel bij een tijd waarin de vakbond zichzelf opnieuw 
moet uitvinden en zzp-ers in toenemende mate de arbeidsmarkt bevolken? Het College 
voor Arbeidszaken (CvA) onderhandelt namens de gemeenten met vakbonden over 
de Cao-gemeenten met een financieel belang van € 8 miljard. Een goede cao moet 
meebewegen met de toenemende complexiteit van het werk, de kritische blik van de 
burger en de wensen van de nieuwe flexibele medewerker. Niet alleen de inhoud moet 
moderner, ook het proces verdient een andere aanpak.
Het CvA is daarom begonnen met het project ‘Cao van de Toekomst’: een marsroute 
naar een nieuwe, eigentijdse cao. Tijdens het deelcongres verkennen gezichtsbepalende 
onderhandelaars van binnen en buiten de sector interactief hoe die cao tot stand moet 

komen en hoe die eruit moet zien.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het College voor Arbeidszaken

4.  MET CULTUUR EN SPORT NAAR EEN VITALE LOKALE 
SAMENLEVING VOOR JONG ÉN OUD 

Dit deelcongres op locatie heeft het motto ‘in een leefbare en aantrekkelijke gemeente 
met vitale burgers kan iedereen wel �00 worden’. Geïllustreerd mede aan de hand van 
de Haagse praktijk in de wijken en met een bezoek aan twee �00-jarige scholen.
De lokale overheid investeert in de inwoners met de inzet van cultuur en sport. Dit raakt 
jong én oud en het levert je ook wat op. Een creatieve, sportieve en daarmee gezonde 
levensstijl draagt bij aan het (re)vitaliseren van mens en omgeving. De leefbaarheid 
en de aantrekkelijkheid van de gemeente gaan erop vooruit én het heeft een positief 
effect op de sociale cohesie en veiligheid in de buurt of wijk. Wat kenmerkt een vitale 
buurt, wijk of gemeente en kun je dat meten? Hoe kun je daarbij cultuur en sport het 
beste inzetten? En hoe benutten de gemeenten en andere partijen onderwijs, welzijn, 

(leegkomende) gebouwen, openbare ruimte etc. hiervoor? 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Beleidsafdeling Onderwijs, Zorg en 
Welzijn

Deelcongressen
Stel uw eigen middagprogramma samen
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8.  VAN NACHTWAKER TOT BOA EN VAN 
LANTAARNOPSTEKER TOT TOEZICHTHOUDER:              
EEN BLIK IN DE PRAKTIJK VAN NU 

Ook in vroeger tijden was het niet alleen de politie die zich met toezicht en handhaving 
bezighield. De politie werkte daarbij samen met andere functionarissen zoals de 
nachtwaker en de lantaarnopsteker. Vraagt u zich af hoe politie, de verschillende 
categorieën boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en particuliere beveiligers 
in goede samenwerking kunnen worden ingezet voor het handhavingsbeleid in uw 
gemeente? Wilt u aan de hand van een handhavingsactie en op basis van een analyse 
van verschillende gemeentelijke handhavingspraktijken inspiratie opdoen? Ga dan met 

ons op stap op een van de meest interessante locaties in de regio!

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Beleidsafdeling Bestuur, Veiligheid en 
Informatiebeleid

9. LEIDERSCHAP IN RUWE TIJDEN 

In de mooiste zaal van het vermaarde Vredespaleis gaan we na hoe persoonlijk 
leiderschap het verschil maakt in heftige conflictsituaties. Twee lokale bestuurders, 
één van binnen en één van buiten Europa, vertellen over de leiderschapsstijl waarmee 
zij harde tegenstellingen in hun gemeenschap wisten te overbruggen. Ook Nederland 
kent etnische en religieuze spanningen. En de economische crisis zal die conflicten 
alleen maar versterken. Een deelcongres over leiderschap in ruwe tijden. Na afloop 

krijgt u een exclusieve rondleiding door het Vredespaleis. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Directie Europa en VNG International

5. OMGEVINGSRECHT IN UITVOERING 

Lost de nieuwe Omgevingswet de gemeentelijke problemen op? Het kabinet wil met 
deze wet ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger, sneller en goedkoper laten verlopen. 
Alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving worden bijeen gebracht. Gemeenten 
dringen al jaren aan op vereenvoudiging en stroomlijning. In het deelcongres wordt 
nagegaan of de uitvoeringspraktijk van gemeenten baat heeft bij de nieuwe wetgeving. 

U krijgt deskundige toelichting en veel ruimte om zelf uw ervaringen in te brengen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving

6. (DRINK)WATEROPGAVEN: SAMEN OP WEG 

In de duinen bij Scheveningen wordt sinds �874 drinkwater gewonnen voor de Haagse 
bevolking. Cees Veerman, voorzitter van brancheorganisatie Vewin, oud-minister van 
LNV en oud-voorzitter van de Deltacommissie, leidt u langs het fascinerende proces 
van drinkwaterwinning in de duinen. Via een schets van verleden en heden neemt u een 
kijkje in de keuken bij gastheer Dunea, een modern drinkwaterbedrijf. Een wandeling 
door het mooie Scheveningse duingebied brengt u langs de productielocatie met haar 
unieke duinfiltratieproces. Vervolgens wordt er een toekomstbeeld geschetst van 
de drinkwatervoorziening, lokaal en nationaal. Hierbij zal ook het Bestuursakkoord 
Water, met zijn afspraken voor een doelmatiger waterbeheer, de revue passeren met 
als centrale vraag: Waar kunnen gemeenten en drinkwaterbedrijven elkaar vinden en 

versterken bij de aanpak van de stedelijke wateropgaven?

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving

7.  ZET ALS KAPITEIN UW BEMANNING OP DE JUISTE 
SOCIALE KOERS 

Dit deelcongres staat onder leiding van een bekende oud-wethouder en een 
wetenschapper. Hoe stuurt u in woelige baren het vakmanschap van uw bemanning 
bij de sociale dienst aan? U krijgt tips en instrumenten om uw sociale koers over te 
brengen, zodat u op tijd in de juiste haven voor anker kan gaan. Het sociale domein van 
gemeenten verandert in rap tempo met de wijziging van de Wet werk en bijstand, de 
komst van de Wet werken naar vermogen, veranderingen in de sociale werkvoorziening 
en de decentralisaties van AWBZ en jeugdzorg. De bemanning van de sociale dienst 
moet uw doelen waarmaken. Als kapitein staat u aan het roer en zet u de koers uit, 
bijvoorbeeld door aan te sturen op samenwerking met Economische Zaken, UWV, 

Werkpleinen of andere gemeenten. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Beleidsafdeling Werk en Inkomen
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Deelcongressen 10 t/m13: decentralisaties 
De drie decentralisaties brengen grote veranderingen mee voor gemeenten en burgers. 
Deze samenloop biedt gemeenten een uitgelezen mogelijkheid om met een frisse blik te 
kijken naar het sociale domein. Tegelijkertijd vraagt het ook om het maken van scherpe 
keuzes. Welke rol pak je als gemeente? Aan welke burgers bied je ondersteuning, in 
welke vorm? De VNG organiseert deelcongressen over de drie decentralisaties en Slim 
Samenwerken. Waarin niet alleen wordt gekeken naar de kansen en uitdagingen van de 
afzonderlijke decentralisaties, maar ook uitdrukkelijk wordt gekeken naar de samenhang 
tussen die operaties. En naar de manieren waarop gemeenten slim kunnen samenwerken 
op dit vlak om te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak. 

12. WERKEN NAAR VERMOGEN

Het sociale beleidsterrein is in beweging. Er komt veel op gemeenten af en ook nog 
eens in een hoog tempo. Extra taken moeten met minder geld worden uitgevoerd. 
Het deelcongres over Werken naar Vermogen biedt de gelegenheid om met elkaar 
uit te wisselen hoe gemeenten, werkgevers en andere, wellicht minder voor de hand 
liggende partijen, kansen kunnen bieden aan mensen die het zelf niet redden op de 
arbeidsmarkt. Tijdens dit deelcongres neemt een aantal interessante sprekers u mee 
in hún innovatieve strategieën en oplossingen. Het tweede gedeelte van de middag 
vindt een aantal inspiratiesessies plaats, waarin u van gedachten kunt wisselen met 

‘verrassende partners’. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG

11.  DECENTRALISATIE VAN DE AWBZ-FUNCTIE: 
BEGELEIDING NAAR DE WMO

 
Vanaf �0�� moeten nieuwe cliënten voor de AWBZ zich melden bij de gemeente en in 
�0�4 vallen alle cliënten onder de Wmo. In dit deelcongres wordt ingegaan op:
•  de stand van zaken in het parlementaire traject;
•  het macro-budget en het verdeelmodel;
•  de voorbereiding door gemeenten en aanbieders;
•  het landelijke Transitiebureau Begeleiding naar de Wmo.
Daarna is er een presentatie van voorbeelden van gemeenten die op een innovatieve 
manier, samen met aanbieders en/of cliëntenorganisaties, zich op de decentralisatie 
voorbereiden. Tot slot is er ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de korte versus 
lange termijn, transitie versus transformatie en de samenhang tussen de drie 

decentralisaties rond jeugd, zorg en werk.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG

10.  DECENTRALISATIE JEUGDZORG, ALLES WAT U WILDE 
WETEN! 

De jeugdzorg komt naar de gemeenten. Een complexe en veelomvattende opgave die 
veel kansen biedt. Tijdens het deelcongres krijgt u de actuele stand van zaken van de 
decentralisatie jeugdzorg. We bespreken ook een aantal uitwerkingsvraagstukken 
waar elke gemeente mee te maken krijgt en maken we de balans op van de landelijke 
afspraken over de transitie. Waar staan gemeenten op dit moment in hun voorbereiding 
en waar liggen prioriteiten? Welke rol speelt het Transitiebureau hierbij? Deze en vele 
andere onderwerpen worden op een interactieve wijze besproken en toegelicht door 

experts uit de jeugdzorg. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Transitiebureau Jeugdzorg

13.  SAMENWERKEN ERVAREN IN HET KADER VAN DE DRIE 
DECENTRALISATIES

De Wet werken naar vermogen, de stelselwijziging van de jeugdzorg en de decentralisatie 
op het gebied van de AWBZ-begeleiding roepen veel vragen op. Wat betekenen deze drie 
decentralisaties voor gemeenten? Hoe kunnen gemeenten hier het beste op inspelen? 
Veel vragen gaan over samenwerking: als we bijvoorbeeld de werkgeversbenadering 
samen met andere gemeenten organiseren, hebben we dan nog wel grip op beleid en 
prestaties? Waar liggen de financiële risico’s als we gaan samenwerken? Wat betekent 
samenwerking voor onze beleidsvrijheid als gemeente?
Om deze vragen beter te kunnen beantwoorden kunt u deelnemen aan een interactieve 

simulatie waarin u samenwerken zult ervaren. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het ondersteuningsprogramma Slim 
Samenwerken samen met WagenaarHoes Organisatieadvies 
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17. LOKALE DEMOCRATIE BINNENSTE BUITEN 

Hoe haalt het gemeentebestuur ‘buiten’ meer ‘binnen’? Of moet het bestuur juist 
meer naar buiten gaan? Deze vragen staan centraal in dit deelcongres dat het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur samen met ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat organiseert. Inwoners pakken steeds vaker zélf problemen aan in het 
publieke domein en komen daarbij op een zeker moment de (lokale) overheid tegen. 
Na een praktijkbezoek aan een maatschappelijk initiatief, is er in het Huis voor 
democratie en rechtsstaat tijd voor reflectie, de vertaling naar de eigen praktijk en 
ervaringsuitwisseling. Deelnemende raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers 
en gemeentesecretarissen, kiezen hierbij uit twee sessies: �. De gemeenteraad in actie 

met burgers! en �. Oog in oog met de burger.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het Actieprogramma Lokaal Bestuur in 
samenwerking met ProDemos

18.  DOE HET NIET ALLEEN: MINDER KOSTEN, MEER 
KRACHT EN KWALITEIT!

Als verantwoordelijk burgemeester, wethouder of raadslid streeft u naar de beste 
dienstverlening, met een betrouwbare en veilige informatievoorziening. Nieuwe 
taken (decentralisaties), de noodzaak van bezuinigen en diverse ICT-ontwikkelingen 
(waaronder NUP en digitale beveiliging) vragen een slimme aanpak samen met andere 
gemeenten en ketenpartners. Een aanpak die leidt tot minder kosten, meer kracht 
en kwaliteit, maar ook tot minder kwetsbaarheid, zoals we die in �0�� tegenkwamen 
rond Diginotar. Aan de orde komen actuele ontwikkelingen en laatste inzichten 
vanuit de modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de aanpak 
informatiebeveiliging en ervaringen uit het bedrijfsleven (Rabobank). Dit deelcongres 

zal plaatsvinden op een inspirerende locatie. Laat u inspireren en verrassen!

Dit deelcongres wordt georganiseerd door KING in samenwerking met de VNG
 

19.  DE MODERNE BIBLIOTHEEK: VEEL MEER DAN HIGH 
TECH

Wat kan de openbare bibliotheek voor uw gemeente betekenen? We nemen u mee 
in de wereld van de moderne bibliotheek. De openbare bibliotheek is een veelzijdige 
voorziening die vele verschijningsvormen heeft en afgestemd kan worden op de behoefte 
én het budget van uw gemeente. We laten u zien wat een high tech bibliotheek, zoals 
bijvoorbeeld in Delft, kan doen voor een gemeente, maar ook hoe een kleine Plug-in 
bibliotheek eenvoudig en effectief opgesteld kan worden bij uw lokale supermarkt of in 
een buurthuis. Verder neemt u een kijkje in de keuken van de Bibliotheek op school, de 
ideale manier om kinderen aan het lezen te krijgen en zo beter te laten presteren in taal.
Na dit deelcongres bent u thuis in de mogelijkheden van de openbare bibliotheek en 
kunt u beter bepalen hoe u het budget voor de bibliotheek effectief kunt besteden. We 
combineren het nuttige met het aangename en zorgen voor lekkernijen bij de thee en de 

wijn.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het SIOB

14. BESTUURDER �0�0: BACK TO THE FUTURE 

Tijden veranderen, zo luidt het gezegde. En verandering is er volop om ons heen. De 
snelheid van onze samenleving is groter dan ooit en de mogelijkheden van de sociale 
media lijken wel onbegrensd. Afstanden verdwijnen en een digitaal actiecomité is in een 
handomdraai opgezet. Mondige inwoners kunnen en willen altijd en overal meepraten 
over nieuw beleid dat hen raakt. Bestuurders gebruiken sociale media steeds vaker om 
inwoners te betrekken bij hun werk.
In dit deelcongres willen we stilstaan bij de veranderingen rond het bestuurderschap 
in het komend decennium, met burgemeesters, wethouders én raadsleden. Een 
trendwatcher geeft een analyse van de belangrijkste trends voor de veranderingen in 
de samenleving in de komende jaren. Daarna bespreken we met elkaar welke andere 
eisen dat stelt aan de bestuurders van de toekomst. Want, regeren, dus ook besturen,

is vooruitzien.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en Raadslid.Nu

15.  DIENSTVERLENING VAN DE TOEKOMST, EEN GEMEENTE 
ZONDER HUIS?

Ontwikkelingen als digitalisering en afnemende overheidsfinanciën vergen andere 
middelen om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden. In dit deelcongres 
draait het om praktijkvoorbeelden. Gemeentesecretaris Jan van Ginkel van de 
gemeente Molenwaard, uitgeroepen tot meest invloedrijke lokale persoon, vertelt hoe 
de werkorganisatie van de fusiegemeente Molenwaard, heringedeeld per 
� januari �0��, haar inwoners gaat bedienen. De gemeente heeft geen loketten meer. 
Ambtenaren van de gemeente zoeken mensen op, en zelfs zo veel mogelijk thuis.
Robbert Halffman, gemeentesecretaris van Beesel, liet tijdens de verbouwing van 
het gemeentehuis de medewerkers een half jaar thuiswerken en regelde uitsluitend 
vergaderruimtes. Wat zeggen deze inspirerende voorbeelden over de gemeente van de 

toekomst? 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in 
samenwerking met bbn adviseurs

16.  BEELDEN VAN DE TOEKOMST GEVEN RICHTING AAN 
HANDELEN MORGEN EN OVERMORGEN 

De wereld van het gemeentebestuur verandert snel. De betekenis van politieke partijen, 
individualisering, relatie overheid-samenleving, internet, netwerksamenleving. Waar 
gaat het gemeentebestuur in �0�5 over en wat betekent dit voor gemeenteraden? 
De Vereniging van Griffiers (VvG) biedt u een ‘toekomstpanorama’ aan, dat een beeld 
geeft van de gemeenteraad van de toekomst. Na een uitdagende aftrap analyseren 
de deelnemers zelf op systematische wijze de belangrijkste ontwikkelingen en hun 
betekenis. Wat zijn denkbare scenario’s? Waar liggen aandachtspunten, vragen en 
dilemma’s, waar liggen uitdagingen? En wat zijn de ‘blinde vlekken’? Bij een mooie 

opbrengst maken we er een publicatie van!

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Vereniging van Griffiers 
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20. HERMAN PLEIJ & COMEDYTRAIN 

Meester en jong talent over verleden, heden en toekomst van het lokaal bestuur, 
samengebald in een unieke sessie. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische 
Nederlandse Letterkunde, is een uitstekende verteller over het openbaar bestuur. Hij 
verzorgt voor u een boeiende masterclass over decentralisme. Volgens hem dé kern van 
de Nederlandse welvaart.
Aan deze meester voegen wij jong aanstormend cabarettalent van de Comedytrain 
(dé kweekvijver voor comedytalent in Nederland) toe. Tijdens hun optreden ziet u de 
comedians van de toekomst en u verlaat de zaal met nieuwe inzichten én een grote lach 

op uw gezicht. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG Academie en VNG GemeenteTrainee, 
beide onderdeel van het Congres- en Studiecentrum VNG

21.  ONVERGETELIJKE MIDDAG IN HET LOUWMAN MUSEUM: 
�00 JAAR ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BEELD

Stedin en Toyota zijn ervan overtuigd dat elektrificatie van het wagenpark de 
toekomst heeft. Stedin is nieuwsgierig naar de invloed daarvan op gemeentelijke 
elektriciteitsnetten. Wat gebeurt er als iedereen gelijktijdig zijn auto gaat opladen? Kan 
het net dat aan of raakt het overbelast? Welke technische voorzorgsmaatregelen zijn er 
nodig? Toyota legt uit welke positieve effecten er ontstaan op de lokale luchtkwaliteit met 
de komst van de Plug-in Hybrid auto. En dat publieke oplaadpalen hierbij een belangrijke 
rol spelen. Het zijn slechts een paar onderwerpen die worden belicht op een fascinerende 
plek in Den Haag, namelijk het Louwman Museum. Tussen spectaculaire - elektrische 
- klassieke automobielen van vele merken uit vele landen en vele jaartallen, nemen 
Stedin en Toyota u mee op reis langs historische, hedendaagse en toekomstige vormen 
van mobiliteit. Na een introductie heeft u de vrijheid om uw eigen ontdekkingen te doen. 
En u maakt als eerste kennis met de resultaten van een gezamenlijke proef. Deel deze 
ervaring met collega’s ‘in de achtertuin’ van onze koningin en schrijf snel u in, want het 

aantal plaatsen is beperkt. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Stedin
 

22.  SUCCESFACTOREN IN DE NIEUWE REALITEIT VAN 
GEBIEDSONTWIKKELING: REIS LANGS OUDE EN NIEUWE 
PROJECTEN IN EN OM DEN HAAG

Is het nog mogelijk om in deze tijden gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen? 
Tijdens een ontdekkingsreis naar bekende en onbekende gebieden in de Haagse regio 
en een debat met professionals uit de vastgoedsector gaat u in op de succesfactoren van 
hedendaagse gebiedsontwikkelingen. Het vroegtijdig betrekken van de huurder of koper 
bij de productontwikkeling is hierin een belangrijk vertrekpunt. U bezoekt vier projecten 
met een zeer uiteenlopend karakter, van binnenstedelijke locaties en ‘reguliere’ 
uitbreidingslocaties tot woningbouw in het topsegment. Bouwfonds Ontwikkeling neemt u 
mee voor een projectbezoek aan: Westlandse Zoom, Leidschendam-Centrum, Wateringse 

Veld en Vroondaal. Op locatie wordt gezorgd voor informatie en rondleidingen. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Bouwfonds Ontwikkeling

23. BUITENGEBIED VERDIENT BREEDBAND INTERNET

Breedbandinternet heeft zich in tien jaar tijd ontwikkeld tot een onmisbare 
basisvoorziening. Het overgrote deel van de huishoudens in Nederland beschikt daarover. 
Nederland behoort zelfs tot de voorlopers in Europa en tot de kopgroep van de wereld: 
zeker 97% van alle huishoudens kan snelheden tot boven de �00 Mb/s krijgen en heeft 
bovendien het uitstekende perspectief op verdere snelheidsgroei in de komende jaren. 
Helaas heeft een aantal huizen in de buitengebieden geen toegang tot snel internet. 
Wat kunnen we daaraan doen? Hoe wordt de resterende �% van de huishoudens 
aangesloten? Is dit een ideaal onderwerp voor samenwerking tussen overheid en markt? 
Wat is de rol van de overheid eigenlijk?
Ziggo, UPC en NLkabel nodigen u graag uit voor een gesprek met sprekers uit de 
telecomsector over de mogelijkheden die er zijn om óók in het buitengebied breedband 
aan te leggen. Na afloop van de presentaties is het tijd om na te praten en met elkaar 
het haringseizoen te openen! Onder het genot van een drankje kunt u genieten van de 

‘Hollandse Nieuwe’ uit Scheveningen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door NLkabel

24. EEN CURSUS HAAGS VAN SJAAK BRAL

Tijdens deze middag krijgt u een heuse cursus Haags van Sjaak Bral aangeboden door 
de BNG. Deze rasechte Hagenees vertelt u mooie dingen over Den Haag, terwijl hij u 
per bus langs bijzondere plekjes rondleidt. En tijdens een korte pauze in zijn stamkroeg, 
leert Sjaak Bral u ook nog een stukje uit zijn ‘Haags, de Kugsus’. Daarnaast heeft hij 
tussendoor tijd om de gemeentefinanciën op zijn eigen humoristische, scherpzinnige, 
eigenwijze, trefzekere wijze aan te pakken. Schrijf u in voor dit programmaonderdeel en 
u hoeft op 5 juni vanaf het VNG-tentencomplex alleen maar de straat over te steken naar 

ons BNG-kantoor waar de bus klaarstaat.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de BNG

25. DOOR WEER EN WIND

Onlangs is aan onze kust een wereldwijd uniek proefproject van start gegaan. Vanuit alle 
windstreken is men benieuwd naar onze Zandmotor. Ditmaal bouwen de Nederlanders 
met de natuur om hun land te verdedigen. DHV is bij diverse werkzaamheden van de 
Zandmotor betrokken.
De Zandmotor is een groot schiereiland dat met behulp van wind en stroming automatisch 
de kustlijn moet versterken met extra zand. Maar zou de natuur ons wel kunnen 
beschermen? En hoe uniek is dit in Nederland? We bezoeken de Zandmotor voor de kust 
tussen Hoek van Holland en Kijkduin en krijgen uitleg over dit unieke project.
Zand heeft niet alleen een functie voor kustbescherming. Zand is ook een bouwsteen 
voor kunst. Een ware zandtovenaar laat op magische wijze allerlei figuren voor ons 
verschijnen. We sluiten de middag af in een strandtent en wanen ons even in tropische 

sferen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door DHV
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26. OP RECYCLINGTOUR MET AD LANSINK

Het scheiden van (verpakkings)afval wordt steeds belangrijker in onze samenleving. 
Sinds enkele jaren wordt (naast glas en papier/karton) voor het merendeel van de 
Nederlandse gemeenten nog een materiaal ingezameld: kunststof. De inzameling van 
kunststof verpakkingen is in korte tijd een groot succes geworden. Sinds het najaar 
van �0�� staat in Rotterdam de eerste Nederlandse sorteerinstallatie voor kunststof 
verpakkingsafval. Hier worden de verpakkingen verder gesorteerd in een aantal 
kwaliteiten, waarna er grondstoffen voor nieuwe producten van worden gemaakt. 
Deze state-of-the-art installatie, eigendom van afvalbedrijf Sita, sorteert ongeveer 
een derde van al het kunststof verpakkingsafval dat in Nederland wordt ingezameld. 
Nedvang neemt u graag mee om een inspirerende rondleiding te geven samen met 
experts van dit onderwerp. Daarnaast nemen wij u mee in de interessante en boeiende 
wereld van recycling. Aan deze middag wordt meegewerkt door een prominent lid van 
de adviesraad van Nedvang: Ad Lansink, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en 

grondlegger van de Ladder van Lansink.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Nedvang

27. HAAGSE CULTUUR IN EEN MODERN JASJE

Wij nemen u mee naar één van de oudste theaters van Nederland en beroemd om zijn 
excellente akoestiek voor spraak, de Koninklijke Schouwburg. DHV is betrokken bij de 
vernieuwing van de schouwburgzaal. Tijdens een feestelijke ontvangst wordt u een blik 
achter de schermen van de Schouwburg gegund. 
De bezuinigingen in de kunstensector vragen om alternatieve financieringsvormen, 
als bijvoorbeeld crowdfunding. Wat zijn de succesverhalen voor u als gemeente? 
Wethouder Hannie Kunst (onder voorbehoud) van de gemeente Nijmegen, 
verantwoordelijk voor het gemeentelijke vastgoed, vertelt over haar ervaringen met 
het krachtenveld van krimpende budgetten, de rol van maatschappelijk vastgoed en 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. We sluiten af met een verrassend optreden van 

een ander soort Haagse cultuur. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door DHV
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29.  Haagse aardigheden en 
eigenaardigheden 

Eens was er alleen het Haagse Bos, de duinen en 
een duinmeertje, een uitstekend jachtgebied voor 
graaf Floris IV en zijn jachtslot; nu is het een stad 
met internationale allure, een residentie. Hoe is 
Den Haag uitgegroeid tot zo’n veelzijdige stad? In 
het Haags Historisch Museum nemen gidsen u mee 
langs bijzondere kunstwerken die laten zien hoe 
de stad zich heeft ontwikkeld. Hier ziet u prachtige 
stadsgezichten van onder andere Van Goyen, Ten 
Compe en La Farque. Speciale aandacht is er 
voor de nieuwe tentoonstelling over schilder Isaac 
Israëls. Zijn impressionistische schilderstijl doet het 
Haagse uitgaansleven uit eind 19e eeuw herleven. De 
Gevangenpoort vertelt het spannende verhaal van 
misdaad en straf in voorbije tijden. De middeleeuwse 
gevangenis is sinds 1882 een museum. Tijdens een 
rondleiding door het cellencomplex hoort u over 
het leven in de gevangenis in de afgelopen eeuwen; 
over beroemde gevangenen, ontsnappingen en 
strafmaatregelen. Maar er is meer; het Haags 
Historisch Museum en de Gevangenpoort liggen 
aan de beroemdste vijver van Nederland; de 
Hofvijver. Rond de vijver is geschiedenis geschreven. 
Hoofdrolspelers uit het verleden, zoals de familie 
Van Oranje, de gebroeders De Witt en Johan van 
Oldenbarnevelt, woonden en werkten hier, ze 
maakten ruzie en namen belangrijke beslissingen. 
Een wandeling door dit deel van de binnenstad mag 
u daarom niet missen! 
Aantal deelnemers: maximaal 100

30. Het hart van de democratie
De middag begint met een wandeling naar het 
Binnenhof, waar een bezoek aan de Ridderzaal (met 
historische film) wordt gebracht. Vervolgens wordt 
u ontvangen bij ProDemos - Huis voor democratie 
en rechtsstaat. Hier krijgt u een levendig overzicht 
van de activiteiten en ervaart u aan den lijve hoe 
ProDemos dagelijks de democratie uitdraagt in de 
vorm van het spelen van een politiek rollenspel. 
Aan het rollenspel werken journalisten van NOS 
Den Haag mee voor interviews en commentaar. De 
NOS-studio bevindt zich overigens in hetzelfde pand 
aan de Hofweg 1. Ten slotte kunt u onder het genot 
van een drankje de overige educatieve middelen 
bekijken, zoals het Krachtenveld, de Wie Beslist 
Wat-quiz, de Stemwijzerwinkel, tentoonstellingen en 
de Zeteldans; een politiek Ganzenbord.
Aantal deelnemers: maximaal 25

31.  Harinkie happûh en oud-
Scheveningen ontdekken

Museum Muzee, gevestigd in een geheel 
gerestaureerd schoolgebouw uit 1877, toont u de 
geschiedenis van het vissersdorp en de badplaats 
Scheveningen, samen met het fascinerende 
dierenrijk onder de zeespiegel. Het biedt een 
overzicht van de visserij en het dagelijkse leven in 
vroegere tijden. Een unieke collectie schilderijen 
schetst hiervan een prachtig beeld. Stijlkamers 
laten de verschillende standen van de bevolking 
zien en ook de Scheveningse klederdracht ontbreekt 
niet. In de zeezaal krijgt u een indruk van het 
onderwaterleven op de verschillende dieptes in 
de oceaan. Daarna vaart u met de Willemsvaart, 
onder het genot van overheerlijke haring, richting 
Panorama Mesdag. Stap in het grootste schilderij 
van Nederland, waarin u 360º in het rond kunt 
kijken en onderga de magische illusie van het 
zinsbegoochelende panorama van het Scheveningen 
uit 1881. Panorama Mesdag is het oudste panorama 
ter wereld dat op zijn oorspronkelijke plaats bewaard 
is gebleven. Met zijn enorme afmeting van 120 x 14 
meter is het een uniek cultuurhistorisch monument. 
Aantal deelnemers: maximaal 100 

32. Den Haag Koninklijke Stad
Met koetsen wordt u op een ‘Royal Tour’ door de stad 
gereden, waarbij u vele vorstelijke locaties voorbij 
ziet komen en brengt u een bezoek aan het Koninklijk 
Staldepartement. Het Koninklijk Staldepartement 
is door Koning Willem I in 1815 opgericht en is van 
oudsher belast met al het vervoer van de leden van 
het Koninklijk Huis en de Hofhouding. Dat vervoer 
gebeurde vroeger alleen met paard en rijtuig; later 
zijn daar andere vervoersmiddelen bij gekomen 
zoals trein, auto en vliegtuig. Naast de auto’s en 
bus hebben zij de zorg voor circa 24 koetspaarden, 
8 rijpaarden, ruim 70 rijtuigen - van oefenbrik tot 
Gouden Koets - en een prachtige collectie gala-
harnachementen. De rijtuigen uit de Koninklijke 
Stallen worden nog zeer regelmatig gebruikt; niet 
alleen met Prinsjesdag, maar ook tijdens diverse 
andere ceremoniële gelegenheden. Dit alles onder 
leiding van de Stalmeester van H.M. de Koningin, 
Kolonel der Koninklijke Marechaussee G.E. 
Wassenaar.
Aantal deelnemers: maximaal 60

Excursies
Stel uw eigen middagprogramma samen op dinsdag 5 juni.

U kunt kiezen uit:
• een excursie in Den Haag of Stadsgewest Haaglanden.
• een deelcongres. Zie voor de deelcongressen blz. �0.

Ons advies: lees alle mogelijkheden, maak uw keuze en schrijf snel in want vol is vol!

Haagse Academie voor Internationaal Recht. Het 
Vredespaleis is door zijn locatie, zijn volume en 
architectonische kwaliteit een gebouw van on-
Nederlandse grandeur en dat was ook precies de 
bedoeling. Meer dan om de huisvesting van een 
gerechtelijke organisatie ging het bij dit project 
om de belichaming van een idee. Wat het Hof 
in de beginjaren als internationale juridische 
instelling aan gezag tekort kwam, compenseerde 
het ruimschoots door het imposante karakter, de 
kunstzinnige aankleding en uitbundige symboliek 
van zijn behuizing. Het Vredespaleis paste volledig 
bij de droom van een wereldvrede zoals die werd 
gekoesterd op de eerste Haagse Vredesconferentie. 
Na zijn voltooiing werd het dan ook toegejuicht 
als een waar droompaleis voor de wereldvrede, 
even ‘machtig en grootsch als den idee van den 
wereldvrede zelve’, in de woorden van een ontroerde 
schrijver uit die dagen. Het Vredespaleis opent 
voor u zijn deuren en laat u onderdeel zijn van de 
internationale juridische instellingen die hierin 
gevestigd zijn. 
Aantal deelnemers: maximaal 60 

DEN HAAG
28. Een rondje vrede en recht
Den Haag is dé internationale stad van vrede en 
recht. Deze tour voert u langs de verschillende 
instituten van vrede en recht, de internationale 
zone en de opvallende vlaggenparade. Tijdens deze 
rondrit bezoekt u het prachtige Vredespaleis. Het 
Vredespaleis huisvest sinds 1913 het Internationaal 
Gerechtshof, het Permanente Hof van Arbitrage, 
de Bibliotheek van het Vredespaleis en de 
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33.  Van Raad van State tot Tweede 
Kamer

Na een verbouwingsperiode van zes jaar heeft de 
Raad van State in de zomer van 2011 zijn intrek weer 
genomen aan de Kneuterdijk. Het Witte Paleisje 
in de hoek van de Kneuterdijk met zijn prachtige 
Balzaal en Gotische zaal zijn geheel gerenoveerd 
en in oude luister hersteld. U wordt rondgeleid 
door de publieksruimten met zittingszalen van de 
afdeling bestuursrechtspraak en uiteraard door 
het Paleisje, waarover talrijke historische verhalen 
worden verteld. Ook kunt u een kijkje nemen op 
de zolder van het huis van Van Oldenbarnevelt 
waar nu de bibliotheek van de Raad van State is 
gehuisvest. Deze zolder is bijzonder, omdat tijdens 
de verbouwing de originele houten dakconstructie 
uit de tijd van Van Oldenbarnevelt tevoorschijn 
kwam. In het gehele gebouw zult u tot de ontdekking 
komen dat ‘oud en nieuw’ op een prachtige manier 
bij elkaar zijn gebracht. Ditzelfde concept ziet 
u vervolgens ook bij de Tweede Kamer waar u 
mee wordt genomen door de geschiedenis van 
politiek Nederland. In het huidige gebouw van 
de Tweede Kamer, in de Statenpassage, zijn vele 
kunstwerken te zien die allemaal verbonden zijn met 
diverse eeuwen bestuurlijk Nederland. Tijdens de 
rondleiding leert u alle ins en outs van de Tweede 
Kamer kennen! Legitimatie is verplicht.
Aantal deelnemers: maximaal 50

34.  Vervlogen tijden herleven op het 
gebied van Haags openbaar vervoer

De herinnering aan het openbaar vervoer uit 
vervlogen tijden zult u beleven als u met één van de 
historische trams wordt opgehaald en via een mooie 
route naar de onlangs schitterend gerenoveerde 
Koninklijke Wachtkamer op Station Hollands Spoor 
en het Haags Openbaar Vervoer Museum wordt 
gebracht. Rijdt u mee? De Koninklijke Wachtkamer 
(het Haagse Paviljoen) is bijzonder rijk uitgevoerd 
en bestaat uit diverse vertrekken met een ruim 
monumentaal trappenhuis en vestibule. Het 
interieur van de Koninklijke Wachtkamer geldt als 
één van de best bewaarde voorbeelden van de 19e 
eeuwse neorenaissancearchitectuur in Nederland. 
Het Haags Openbaar Vervoer Museum richt zich op 
het openbaar vervoer in de omgeving van Den Haag. 
De Remise is gebouwd in 1906 voor de elektrische 
tram en het gebouw is als exploitatieremise in 
dienst geweest tot 1983. Sinds 1989 is het Haags 
Openbaar Vervoer Museum hier gevestigd en houdt 

een rijke collectie trams en bussen de herinnering 
aan het openbaar vervoer in de Hofstad levend. In 
de expositieruimtes wordt aandacht besteed aan het 
verleden, het heden en de toekomst.
Aantal deelnemers: maximaal 50

35.  Langs Haagse Hofjes en een likeurtje 
bij Van Kleef

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met een 
aantal van de meer dan 100 Haagse hofjes welke 
door de stad verspreid liggen. Oude hofjes uit de 
17e eeuw, maar ook hofjes uit de 18e, 19e en zelfs 
20e eeuw. Liefdadigheid- of caritashofjes, maar ook 
exploitatiehofjes; hofjes gebouwd voor de verhuur. 
Huisjes achter een poort in het centrum, verborgen 
hoekjes en spannende straatjes. Naast het verhaal 
over de hofjes vertelt de gids u ook over andere 
interessante zaken die u onderweg tegenkomt. 
De wandeling begint op het Malieveld en eindigt 
bij Distilleerderij Museum Van Kleef voor een 
welverdiende borrel.
Aantal deelnemers: maximaal 20

36. De kleinste gemeente van Nederland
Madurodam heet u van harte welkom in het 
vernieuwde interactieve park dat al 60 jaar de 
kleinste stad van Nederland is. In vogelvlucht ziet u 
alles waar Nederlanders trots op zijn. Madurodam 
is onderverdeeld in drie gebieden: Waterrijk (water 
als vriend en vijand), Stedenrijk (oude binnensteden) 

en Vindingrijk (Nederland als inspiratiebron voor 
de wereld). U beleeft de bijzondere verhalen van 
Nederland via tientallen interacties en wordt daarbij 
uitgedaagd zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Denk bijvoorbeeld aan het daadwerkelijk bedienen 
van het schaalmodel van de Oosterscheldekering, het 
leegpompen van een polder en het laden en lossen 
van schepen in de haven van Rotterdam. Via digitale 
informatieschermen en uw eigen smartphone kunt 
u de verhalen achter de objecten multimediaal 
beleven. Daarnaast wordt u exclusief voor deze 
gelegenheid een kijkje achter de schermen van 
Madurodam geboden. Van bouwtekening tot het 
decoreren van de maquette, de techniek, de figuratie 
en de groenvoorziening eromheen. Vervolgens wordt 
u uitgenodigd om deel te nemen aan het speciaal 
voor deze middag ontwikkelde Gemeentenspel. 
Presentatrice Kirsten van Dissel (onder andere 
Omroep West en RTV Noord-Holland) test op een 
ludieke manier door middel van diverse thema’s uw 
kennis van de Nederlandse gemeenten. Wie kent 
lokaal Nederland het best?
Aantal deelnemers: maximaal 100

37.  Een wandeling door kleurrijk Den 
Haag

De wandeling begint in het Atrium van het stadhuis 
en kan worden omschreven als ‘Den Haag 500 
jaar immigratiestad’. Den Haag was, is en blijft 
immers een immigratiestad. De wandeling voert u 
langs de highlights van China Town, de voormalige 
Joodse buurt, het Stationskwartier en een stukje 
Schilderswijk. Ook wordt een bezoek gebracht aan 
de Al Aksa Moskee. Als afsluiting van de wandeling 
wordt u welkom geheten in het Sarnamihuis, waar 
koffie of thee met een Surinaamse lekkernij wordt 
geserveerd. Het Sarnamihuis is een museum dat de 
Hindoestaanse en Surinaamse cultuur behandelt en 
tijdens het bezoek wordt hierover ook een inleiding 
gegeven.
Aantal deelnemers: maximaal 20

38.  Op weg naar een klimaatneutrale 
stad

Met warmtepomptechniek worden in de 
Zeewaterwarmtecentrale in Scheveningen 
momenteel 500 woningen verwarmd met zeewater. 
Hiervoor is een ringleiding in de wijk Duindorp 
aangelegd. In tegenstelling tot traditionele 
stadsverwarming, die kokend water door de stad 

pompt, bevat deze ringleiding lage temperatuur 
water (tussen de 11 en 14°C). Na dit bezoek gaat 
u door naar een traditionele stadsverwarming 
aan het De Constant Rebecqueplein en de 
geothermiecentrale in Den Haag Zuidwest. Met 
warm water van ruim twee kilometer diepte 
worden, op tot nu toe op de enige stedelijke 
plek in Nederland, een paar duizend woningen 
verwarmd. Dit is een nieuwe vorm van duurzame 
stadsverwarming die tot nu toe slechts in het 
Westland bij tuinders in gebruik is. Ten slotte bekijkt 
u het nieuwe Stadskantoor aan de Leyweg. Dit meest 
duurzame gebouw van de gemeente Den Haag 
staat symbool voor de vernieuwing van Den Haag 
Zuidwest. Met de aanwezige koelcapaciteit kan dit 
gebouw, met gebruik van warmte-koude-opslag, 
geheel voorzien in de eigen warmtebehoefte.
Aantal deelnemers: maximaal 50

39. Historische en hippe Haagse horeca
Den Haag heeft een veelzijdig horeca-aanbod; van 
bruine kroegjes tot sterrenrestaurants. Welke keuken 
men ook wilt proberen, van pannenkoeken tot sushi, 
Den Haag heeft het. De horecavoorzieningen van 
topkwaliteit passen uitstekend bij de internationale 
stad van vrede en recht, maar de horeca in Den 
Haag is ook een sterke economische sector op zich 
en voorziet in ruim 8.000 banen. Al met al draagt de 
horeca in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid van 
Den Haag om in te wonen, te werken en te recreëren. 
Om dit zelf te ervaren, bezoekt u al wandelend een 
aantal bijzondere horecaplekken in de binnenstad, 
waaronder een specifieke uitgaanskern, de 
terrassen rondom het Binnenhof, het hoogste 
restaurant van Nederland en zo nog een paar 
unieke ‘smaakmakers’. Uw gids gaat tevens in op de 
succesvolle samenwerking tussen ondernemers in 
de binnenstad en de gemeente, het gebiedsgerichte 
horecabeleid en een toekomstvisie waarbij de focus 
ligt op kwalitatief hoogwaardige toevoegingen 
passend bij het internationale karakter van de stad. 
De wandeling eindigt bij Distilleerderij Museum Van 
Kleef voor een welverdiende likeurproeverij. 
Aantal deelnemers: maximaal 50
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40. Move in Nederlands Dans Theater
Een middag voor dansliefhebbers! Speciaal voor 
u organiseert ‘Move in Nederlands Dans Theater’ 
een programma waarbij ontmoeting en uitwisseling 
centraal staat. Het Nederlands Dans Theater maakt 
vanuit de thuisbasis in Den Haag hedendaagse dans 
waar wereldwijd jaarlijks tienduizenden mensen 
van genieten. Het gezelschap staat onder leiding 
van artistiek directeur Paul Lightfoot en bestaat uit 
twee groepen: Nederlands Dans Theater 1 en 2. De 
dansers van Nederlands Dans Theater 1 blinken 
uit in hun solistische kwaliteiten en trekken over de 
hele wereld volle zalen. Nederlands Dans Theater 2 
is de springplank voor jonge dansers en staat sinds 
1990 onder leiding van artistiek leider Gerald Tibbs. 
In deze kweekvijver van het gezelschap groeien 
talentvolle dansers op en krijgen aanstormende 
choreografen de kans zich te ontplooien. Tijdens 
het bezoek maakt u kennis met Nederlands Dans 
Theater 2 en verdiept u zich in het veelzijdige 
repertoire van dit gezelschap. U ervaart een middag 
in de studio’s die bestaat uit een rondleiding achter 
de schermen, verdieping in de dansstukken en een 
bezoek aan een repetitie. 
Aantal deelnemers: maximaal 50

41.  Van Vermeer tot Mondriaan en 
hedendaagse beeldende kunst

Dichtbij het Scheveningse strand ligt het door velen 
bewonderde Gemeentemuseum. Het gebouw uit 
1935, ontworpen door de architect H.P. Berlage, 
is ervoor gemaakt om u al dwalend door de zalen 
te laten verrassen door de veelzijdige collectie en 
het grote aantal wisselende tentoonstellingen. 
Het Gemeentemuseum bezit de grootste collectie 
schilderijen van Piet Mondriaan ter wereld met als 
hoogtepunt de ‘Victory Boogie Woogie’. Ook heeft 
het museum topstukken uit de Haagse School, van 
Picasso, Kandinsky, Monet en Francis Bacon. In een 

aparte vleugel logeren daarnaast rond de tachtig 
topstukken uit de collectie van het Mauritshuis, 
waaronder publiekslievelingen als ‘De stier’ van 
Paulus Potter, ‘Gezicht op Delft’ van Johannes 
Vermeer en ‘De anatomische les van Dr. Nicolaas 
Tulp’ van Rembrandt van Rijn. Daarna gaat u door 
naar het naastgelegen Fotomuseum Den Haag 
en het museum voor actuele kunst GEM. Het 
fotomuseum organiseert tentoonstellingen over 
de meest uiteenlopende perioden, disciplines en 
genres van de fotogeschiedenis. Het GEM richt 
zich op hedendaagse beeldende kunst met op het 
moment van uw bezoek een tentoonstelling van de 
veelbelovende kunstenaar Robert Zandvliet. Laat de 
gebouwen hun werk doen en ontdek de musea!
Aantal deelnemers: maximaal 60

42.  Een sportieve Harbour Golf 
Experience

Wie wil er nou niet golfballen legaal de haven in 
slaan?! Op de 9-holes golfbaan van Harbour Golf 
Scheveningen wordt volgens de officiële golfregels 
gespeeld, maar de baan heeft wel een aantal 
unieke elementen in zich. Zo kunt u onder andere 
afslaan vanaf een stapel pallets, een podium van 
oliedrums en vanaf een aangelegd strandje dat 
als bunker dient. Iedere baan heeft zijn eigen 
havengerelateerde thema. Naast de 9-holes baan 
heeft Harbour Golf Scheveningen ook een bijzondere 
Aqua Driving Range, waarbij u zich op een wel heel 
bijzondere hole richt. Deze hole ligt namelijk op een 
ponton midden in de haven van Scheveningen. Op de 
Aqua Driving Range speelt u met speciale ‘floaters’ 
golfballen die blijven drijven na het afslaan. Ervaring 
niet noodzakelijk!
Aantal deelnemers: maximaal 100

43.  Brede buurtschool als dé spil in de 
wijk 

De brede buurtschool heeft momenteel een 
hoge prioriteit binnen de gemeente Den Haag. 
Het doel van brede buurtscholen is het optimaal 
ontwikkelen van talenten van leerlingen van de 
school, hun ouders en andere bewoners van de 
wijk door het aanbieden van extra activiteiten naast 
het reguliere onderwijsaanbod. Een belangrijk 
kenmerk van brede scholen is dat er wordt 
samengewerkt met andere partners in de wijk. 
Deze samenwerking is geen doel op zich, maar 
een belangrijke voorwaarde om kinderen, jongeren, 

hun ouders en wijkbewoners zich optimaal te laten 
ontwikkelen. De school als spil in de wijk, de school 
als ontmoetingsplek. De rol van de gemeente is 
vooral om scholen en samenwerkingspartners 
te stimuleren en te faciliteren. In 2011 waren er 
in Den Haag al tachtig brede buurtscholen in het 
primair onderwijs. Daarnaast hebben 16 scholen in 
Den Haag het leerkansenprofiel (LKP) in uitvoering 
genomen; deze scholen verlengen verplicht de 
onderwijstijd met 6 uur per week. Het streven is om 
de komende 3 jaar door te groeien naar 25 LKP-
scholen. In de krachtwijken zijn zeven basisscholen 
geselecteerd om brede buurtschoolplus te worden. 
Deze brede buurtscholen hebben als doelstelling 
het versterken van de leerprestaties op het gebied 
van taal en rekenen en het ontwikkelen van 
talenten van kinderen. In 2011 had Den Haag in 
het primair onderwijs twee zomerscholen en vier 
weekendscholen. In 2011 ontvingen elf scholen voor 
voortgezet onderwijs subsidie om zich (verder) te 
ontwikkelen tot brede buurtschool. Naar verwachting 
zal dit aantal in 2012 gaan toenemen. Daarnaast zijn 
er in het voortgezet onderwijs op dit moment twee 
zomerscholen en twee zaterdagscholen. Tijdens deze 
excursie ervaart u wat de brede buurtscholen doen 
voor de leerlingen, hun ouders en wijkbewoners. U 
krijgt aan de hand van een presentatie uitleg over 
het concept van de brede buurtschool en daarna 
neemt u samen met de leerlingen en vrijwilligers 
deel aan diverse activiteiten zoals muziekworkshops, 
kookworkshops en dansles. Bij inschrijving kunt u 
kiezen uit een bezoek aan een brede buurtschool 
voor primair of voortgezet onderwijs.
Aantal deelnemers: maximaal 25 

44.  Den Haag Close up: ontdek het 
Hollywood aan Zee

Tijdens de ludieke tour ‘Den Haag Close up’ maakt 
u op een zeer bijzondere wijze kennis met Den Haag 
als filmstad. Onder begeleiding van uw Haagse 
reisleiders geniet u van uniek beeldmateriaal en een 
aantal spectaculaire filmscènes. Tevens passeren 
een Haagse talenkennistest en een ludieke Haagse 
filmquiz de revue. Wie wint die felbegeerde Haagse 
Oscar?
U bezoekt filmlocaties, maakt onderweg onder 
andere kennis met een overijverige figurant, een 
doorgedraaide cameraman, een nerveuze regisseur 
en een gedreven casting director die u uitnodigt voor 
een heuse screentest. ‘Den Haag Close up’; een 
belevenis om nooit meer te vergeten! 
Aantal deelnemers: maximaal 50

45. Over ADO, hockey en veiligheid 
Sinds 2007 speelt ADO Den Haag haar wedstrijden 
op de grasmat van het Kyocera Stadion in het 
Forepark. In dit modern ingerichte stadion van 
de Haagse eredivisieclub krijgt u een rondleiding 
die u een volledige kijk achter de schermen geeft. 
Enkele unieke plekken van het stadion komen aan 
bod, waaronder de spelerstunnel, de catacomben, 
de kleedkamers en één van de vele sponsorloges. 
Uw rondleiders kunnen alles vertellen over de 
club, het stadion en de geschiedenis van ADO 
Den Haag. Daarnaast krijgt u informatie over het 
meest geavanceerde stadionbeveiligingssysteem 
van Nederland en ziet u hoe dit werkt tijdens 
voetbalwedstrijden. In ditzelfde stadion zal Den Haag 
in 2014 gaststad zijn voor het Wereldkampioenschap 
Hockey, waar internationale teams uit alle 
windstreken aan deelnemen. U krijgt een presentatie 
en uitleg over hoe dit prestigieuze toernooi is 
binnengehaald en wat er organisatorisch allemaal bij 
zal komen kijken. 
Aantal deelnemers: maximaal 120

46.  Den Haag Nieuw Centrum in 
ontwikkeling 

Gedurende de laatste decennia is de skyline van 
Den Haag spectaculair veranderd. Het verpauperde 
voormalige gedempte havenkwartier heeft 
schitterende nieuwe architectuur opgeleverd. 
Tijdens de wandeling maakt u kennis met het 
hoe en waarom en de achtergronden van deze 
stadsontwikkeling. Hierbij wordt onder meer 
aandacht besteed aan de stationsgebieden en het 
nieuwe zakelijke district Beatrixkwartier. Verder 
wordt een bezoek gebracht aan het Haagse stadhuis 
en ook aan één van de ‘wolkenkrabbers’ waar u 
onder het genot van een kopje koffie Den Haag van 
boven kunt bewonderen. De wandeling begint op het 
Malieveld en loopt via het nieuwe Haagse centrum 
naar de ‘Nieuwe Haagse Toren’ (Het Strijkijzer).
Aantal deelnemers: maximaal 40 
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47.  Clingendaels grensverleggend 
karakter

In de Tweede Wereldoorlog is Clingendael als 
residentie geconfisqueerd voor de rijkscommissaris 
van het bezette Nederlandse gebied en in 1954 
kwam het huis met het ongeveer zestig hectare 
grote landgoed in eigendom en beheer van de 
gemeente Den Haag, maar het ligt op Wassenaars 
grondgebied. Met zijn centrale as, slingerende 
lanen, een kronkelig aangelegd beekdal en fraaie 
boompartijen is Clingendael een waardevol 
voorbeeld van de vroege landschapsstijl. Daarnaast 
is de Japanse tuin in Clingendael de enige 
overgebleven Japanse tuin in Nederland en nog 
steeds in een zeer goede staat. Deze excursie 
brengt u in een bijzondere sfeer die uitsluitend op 
historische landgoederen en buitenplaatsen beleefd 
kan worden. U kunt op Oosterse wijze genieten 
van de Japanse lantaarns, de geurende azalea’s, 
de blauw bloeiende wisteria’s, de bladvormen 
van de Japanse esdoorns en de prachtige groen 
geschakeerde mossen. Tevens wordt een bezoek 
gebracht aan het monumentale herenhuis dat 
na restauratie in 1982 huisvesting biedt aan 
het Nederlands Instituut voor Internationale 
Betrekkingen Clingendael. Hier krijgt u een 
presentatie over de taken en functies die het 
instituut op internationaal niveau uitvoert. 
Aantal deelnemers: maximaal 45

48.  Binckhorst: industriegebied vol 
broedplaatsen en de weg naar �0�8! 

Door de recessie en vastgoedcrisis zijn veel 
grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nederland 
stil gevallen. Beleidsmakers, ontwikkelaars en 
ontwerpers richten zich momenteel op zogenoemde 
organische gebiedsontwikkeling, oftewel stedelijke 
transformatie zonder eindbeeld. Hierbij draait 
het om een vorm van ontwikkelen waarin kleine 
stappen, bestaande (particuliere) initiatieven, 
identiteit en het onverwachte leidend zijn. Dit 
levert naar men hoopt een spontane stad met veel 
levendigheid en een diversiteit aan bebouwing op. 
Het binnenstedelijke bedrijventerrein de Haagse 
Binckhorst is zo’n gebied. Kan de ambitie van Den 
Haag, die zich kandideert om in 2018 Culturele 
Hoofdstad van Europa te worden, katalysator zijn 
voor ontwikkelingen in de Binckhorst? Tijdens de 
excursie, geleid door een deskundige, wordt een 
impressie geschetst van de nieuwe aanpak in het 
gebied. U bezoekt enkele culturele hotspots en 

creatieve broedplaatsen, spreekt ondernemers en 
culturele initiatiefnemers over hun werk en hun 
ideeën over de ontwikkelingen. Uiteraard gaat het 
ook over de toekomst van het gebied in het licht van 
Den Haag 2018. 
Aantal deelnemers: maximaal 30 

49. Zand of veen, Hagenaar of 
Hagenees? 
Met de fiets ontdekt u het geheim van de Hagenaar 
en de Hagenees en de sociale geschiedenis van 
een stad die zijn ontstaan en ontwikkeling te 
danken heeft aan het feit dat het een eeuwenoud 
bestuurscentrum is. Zand en veen, Haagse Bluf, 
Haagse Kak, gebakje en taartje en de Ooievaar 
hoog op de poten. Maar tegenwoordig ook één van 
de meest multiculturele steden van Nederland. 
Over het algemeen is het multiculturele karakter 
van de stad te vinden in de voormalige, voor 
meer dan 90% vernieuwde, arbeiderswijken; de 
Stationsbuurt, de Schilderswijk en Transvaal. Tijdens 
deze fietstocht leert u de historische en sociale 
geschiedenis - inclusief de inburgeringlocatie Haags 
Taalplein - van deze wijken op het veen kennen. 
Maar juist ook de andere wijken op het zand - het 
voormalige duingebied -, zoals de eclectische 
Archipelbuurt, Zorghvliet met zijn prachtige villa’s 
en Duinoord met zijn aan de Jugendstilverwante 
bouwstijlen. Gepauzeerd wordt in het multiculturele 
theater voor amateurkunsten Culturalis, midden 
in de Schilderswijk. Hier kunt u de uitzichttoren 
beklimmen om de wijk van bovenaf te zien. Om het 
multiculturele karakter van de wijk te onderstrepen 
zit u aan bij een Marokkaanse theeceremonie. 
Als afsluiting krijgt u een korte demonstratie van 
Griffin Supit; een freestyle breakdance groep uit de 
Schilderswijk. 
Aantal deelnemers: maximaal 30 

50.  Het Zuiderpark: veelzijdigheid in een 
uniek beschermd stadsgezicht

Het Zuiderpark is in de jaren twintig van de vorige 
eeuw aangelegd als een volkspark met een 
combinatie van sportaccommodaties en recreatieve 
en natuureducatieve voorzieningen. In het park vindt 
u ondermeer een arboretum met planten en bomen 
uit alle windstreken, een eendenkooi die sinds 1562 
geregistreerd is en die tegenwoordig dienst doet 
als een vogelreservaat, diverse voetbalvelden, een 
kinderboerderij, kruidentuin, rosarium, bloementuin, 

multifunctioneel centrum (met bowlingbaan, 
zwembad, fitness, restaurant, kinderspeelparadijs) 
en Stoom Groep West, een complex waar mini 
stoomtreinen rijden. Daarnaast zijn de immense 
speelweiden (14 hectaren) het kloppende hart van 
het Zuiderpark en wordt daar massaal gerecreëerd 
en gebarbecued. Het is een ontmoetingsplaats 
voor bewoners uit de omringende wijken. Op de 
velden vinden door het jaar heen ook diverse 
grootschalige evenementen plaats zoals Parkpop. 
Er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd 
in een nieuw (inter)nationaal toppodium voor 
bewegen en sport om het gebied in en rond het 
park nog aantrekkelijker te maken. Sportcampus 
Zuiderpark wordt een bijzondere sportstad waar 
iedereen kan sporten, leren, meedoen, ontmoeten 
en samenwerken! Kortom; het Zuiderpark is een 
veelzijdig en boeiend park dat volop wordt benut en 
in ontwikkeling is!
Aantal deelnemers: maximaal 40
 

51.  De metamorfose van Scheveningen: 
van boulevard tot Beachstadion

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. 
Scheveningen maakt zich sterk. Meer zand, een 
stevige dijk en een gloednieuwe boulevard maken 
Scheveningen veilig en mooi! Een grootschalig en 
ambitieus project dat tot midden 2013 duurt. Een 
uniek ontwerp van de Spaanse toparchitect De 
Sola-Morales waarin de 1 kilometer dijk compleet 
is weggewerkt in de boulevard, waarbij uitsluitend 
gebruik is gemaakt van duurzame materialen. 
De locatie maakt dit project bijzonder, omdat een 
aanzienlijk deel van het werk tijdens het drukke 
zomerseizoen moet worden uitgevoerd. Het 
projectteam neemt u mee over het plangebied 
en naar het informatiecentrum dat inmiddels al 
150.000 bezoekers heeft getrokken. Als onderdeel 
van de totale stedenbouwkundige ontwikkeling van 

Scheveningen Haven en Boulevard maakt u in deze 
excursie ook kennis met de totaalaanpak van twee 
speerpuntsporten in Den Haag: beachvolleybal 
en zeilen. Hierbij staat de samenwerking met 
sportbonden, evenementenorganisaties en de 
breedtesport centraal. U bezoekt het Beachstadion 
- het outdoor trainingscentrum van Beach Team 
Holland - en het Olympisch zeilcentrum van de 
kernploeg van het Watersportverbond. Maak kennis 
met het nieuwe Scheveningen!
Aantal deelnemers: maximaal 50 

DEN HAAG/DELFT
52.  Internationale Openbare Orde en 

Veiligheid en CSI in het Prinsenhof
Den Haag kenmerkt zich door een sterke concentratie 
aan bedrijven, instituten, internationale organisaties 
en overheden binnen het veiligheidsdomein. Daarom 
ontwikkelt de gemeente Den Haag met veel partners 
vanuit de Haagse regio het nationaal veiligheidscluster 
The Hague Security Delta, gericht op het stimuleren 
van samenwerking en innovatie. We nemen u mee 
naar The Public Security Innovation Center (PSIC). 
Dit is een democenter en laboratorium voor 
internationale openbare orde, veiligheidvraagstukken 
en producten die onderdeel uitmaken van The Hague 
Security Delta. In het centrum krijgt u scenario’s 
te zien van crises en worden er technologische 
oplossingen geboden. Deze oplossingen kunnen 
uit de hele wereld komen, waarbij de PSIC de 
oplossingen etaleert, dan wel bestaande oplossingen 
combineert of nieuwe ontwikkelt. In het democenter 
worden alle producten visueel gepresenteerd 
op een enorm beeldscherm. Ondersteund door 
realistische scenario’s ziet u direct waar verbetering 
kan en moet plaats vinden in de veiligheidsketen, 
die ook u binnen uw gemeente en veiligheidsregio 
zou kunnen toepassen. In het verlengde van 
het veiligheidsdomein binnen de context van de 
crisisorganisatie wordt u in het andere deel van 
de excursie meegenomen naar Delft, waar u een 
kijkje neemt bij ‘CSI in het Prinsenhof’. Het bedrijf 
DelftTech is samen met forensische onderzoekers 
van de politie bezig om de moord op Willem van 
Oranje uit 1584 te reconstrueren. Zij maken onder 
meer een afgietsel van de kogelgaten en gaan 
op zoek naar bloedsporen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van innovatieve forensische methoden en 
technieken ontwikkeld in publiek-private consortia. 
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Ook wordt er bouwhistorisch onderzoek gedaan 
naar het plaats delict. Willem van Spanje, directeur 
van DelftTech, neemt u in de Prinsenhof mee naar 
1584 om deze moord te beleven. Uiteraard ziet u 
met eigen ogen de kogelgaten en de residentie waar 
Willem van Oranje destijds verbleef.
Maximaal aantal personen: 40 

DELFT
53. Innovatief BouwKunde City
U bezoekt BK City en maakt kennis met twee 
energieke studententeams. BK City is een 
uitmuntend voorbeeld van herbestemming. Juist in 
het herbestemmen van bestaande gebouwen ligt 
de grote bouwopgave van de toekomst en tijdens de 
rondleiding ervaart u hier zelf de kracht van. BK City 
is de huidige vestiging van de faculteit Bouwkunde, 
die in vijf maanden na de brand op 8 mei 2008 werd 
omgetoverd van een oud, leegstaand gebouw tot een 
bruisende ontmoetings- en onderwijsplek. In het 
ontwerp werd het gebouw benaderd als een stad, 
inclusief een hoofdstraat en kleine pleintjes om 
elkaar te ontmoeten en kreeg zo de naam BK City. 
In april 2011 won het project BK City de EU Prize 
for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2011. 
Ooit gehoord van ReVolt House? Een draaiend en 
drijvend huis dat volledig werkt op zonne-energie, 
maar dat buiten energiezuinig ook nog aantrekkelijk 
is voor de markt, in serie gemaakt kan worden 
en een subliem ontwerp is. Het team presenteert 
het ReVolt House dat het in 2012 als volwaardig 
werkend woonhuis bouwt tijdens de internationale 
Solar Decathlon in Madrid. Klinkt Vertical City 
Asia bekend? VCA is een jaarlijkse internationale 
competitie waarin een stedelijk ontwerp wordt 
gemaakt voor 1 km² in een wereldstad in Azië. 

DELFT/LEIDSCHENDAM-
VOORBURG 

55.  Wonen, werken en recreëren boven 
de snelweg en het spoor

Wat als een drukke spoorweg van Den Haag naar 
Rotterdam de stad Delft doorkruist of als er een 
snelweg door de stad moet worden aangelegd omdat 
Den Haag een betere aansluiting op de A4 moet 
hebben? U begint bij de spoorlijn die in Delft op een 
viaduct dwars door de stad heen loopt en maakt 
kennis met het project Spoorzone Delft. Hier worden 
het spoor en het station onder de grond geplaatst. 
Doordat het spoor ondergronds gaat, ontstaat er 
ruimte voor een compleet nieuwe stadswijk met 
water en groen. Er komen onder andere een nieuw 
stadskantoor, woningen, ondergronds parkeren en 
een stadspark. Een compact vervoersknooppunt, 
waarin NS-station, busplein, tramhaltes en 
fietsparkeergelegenheid samenkomen, vormt het 
hart van het gebied. Na een toelichting op het project 
in het informatiecentrum betreedt u het bouwterrein 
voor een boven- én ondergrondse rondleiding. U 
bent één van de eerste bezoekers die een kijkje in de 
tunnel wordt gegeven! 
Daarna begeeft u zich naar Leidschendam-Voorburg, 
voor een ander voorbeeld van intensief ruimte- en 
grondgebruik. Het Sijtwende Tunneltracé verbindt 
sinds 2003 de verkeersaders A4 en A44 en sluit 
aan op de Noordelijke Randweg van Den Haag. Het 
tunneltracé is deels ondergronds met een aquaduct 
en een onderdoorgang onder het spoor, en deels 
bovengronds als een zogenoemde holle dijk op 
maaiveldniveau. Ook lopen er over twee kilometer 
twee rijstroken Rijksweg N14 gescheiden door een 
tunnelwand en een negenhonderd meter lange 
Hoogwaardige Openbaar Vervoertunnel. Op het 
dak van de tunnels is openbaar groen aangelegd 

Het gaat om een integraal ontwerp waar dichtheid, 
leefbaarheid, werk, eten, infrastructuur, natuur 
en ecologie aan bod komen. De eerste editie van 
Vertical City Asia nam 1 km² van Chengdou onder 
de loep. Studenten van de faculteit Bouwkunde TU 
Delft wonnen de tweede prijs met het ontwerp The 
Wall en lieten teams van onder andere Singapore 
University en University of California achter zich. 
Ze presenteren de winnende plannen en geven u 
een preview voor de komende competitie. Onder het 
genot van een drankje en hapje kunt u nog verder 
praten met de studenten.
Aantal deelnemers: maximaal 50

54. Ervaar YES!Delft
YES!Delft is het ondernemerscentrum van de 
TU Delft, gemeente Delft en TNO. Startende 
ondernemers met een technisch en innovatief 
idee groeien met de ondersteuning van YES!Delft 
uit tot ervaren ondernemers met impact. In de 
afgelopen zes jaar zijn al meer dan honderd 
innovatieve bedrijven gestart met concepten als 
invouwbare zeecontainers, snellaadpunten voor 
elektrisch vervoer en de bekende stormparaplu’s 
van Senz Umbrellas. Speciaal voor u biedt 
YES!Delft nu iedereen de kans om de beleving van 
ondernemerschap mee te maken. Ervaar hoe het 
is om uw eigen bedrijf te beginnen met de DO!IT 
game van YES!Delft. In twee uur tijd wordt u aan 
een idee geholpen en gaat u alle facetten van het 
opzetten van uw bedrijf meemaken. U ontmoet 
ervaren ondernemers, echte experts op het gebied 
van financiën van de Rabobank of bijvoorbeeld op 
het gebied van octrooien, technologie of subsidies. 
Ontdek de ondernemer in uzelf en zorg dat uw groep 
als eerste de markt bereikt. Uiteraard onder het 
genot van een hapje en een drankje in de incubator 
van YES!Delft waar meer dan 50 van de bedrijven 
ook echt zijn gehuisvest.
Aantal deelnemers: maximaal 50

en dankzij dit project zijn er verschillende nieuwe 
plekken gerealiseerd, zoals een brandweerkazerne, 
700 woningen, 10.000 m2 kantoor, een nieuw 
politiebureau, een park en 720 overdekte 
parkeerplaatsen. De presentatie over het project 
vindt plaats in de brandweerkazerne en er is een 
korte rondleiding door dit unieke gebouw.
Aantal deelnemers: maximaal 50

MIDDEN-DELFLAND
56. Varen en genieten in een groene oase
Midden-Delfland bezien vanaf het water; een belevenis! 
In een schuit, een platbodem die vroeger door tuinders 
werd gebruikt, vaart u door de drie dorpen en twee 
buurtschappen van de gemeente; elk met hun eigen 
schoonheid en dynamiek. U vaart door een schitterend 
veenweidelandschap in zijn volle zomerpracht! De 
tuinderschuit - een Kagenaar - is dezelfde waarop 
H.M. de Koningin enkele jaren geleden door het 
gebied is gevaren. Geniet u onderweg ook van 
een speciaal voor u gearrangeerd historisch 
decor. U ziet onder andere honderd jaar oude 
trekschuiten, voortgetrokken door ‘tuinders van 
weleer’, zwoegend langs het jaagpad. Houdt u van 
de natuur? Houdt u van historische straatjes met 
rustieke, monumentale huizen en eeuwenoude 
dorpskerken? Houdt u van een omgeving waar 
de bewoners u gastvrij en gemoedelijk tegemoet 
treden, waar dorpstradities nog gekoesterd worden, 
maar waar men evengoed gretig de moderniteiten 
van de omringende steden oppikt? Proeft u graag 
van de heerlijkste streekproducten? Dan komt u 
in Cittaslow Midden-Delfland helemaal aan uw 
trekken! 
Aantal deelnemers: maximaal 50

57. Op de E-solex door het groen!
Is een moderne manier van verplaatsen meer iets 
voor u? Doe dan mee met de toertocht met de 
E-solex door Midden-Delfland. Helemaal 2012! 
Snorren door het polderlandschap, door het dorp 
Schipluiden en het historische buurtschap ’t Woudt. 
Ook voor de (stille) brommende gasten is een 
prachtige route door Midden-Delfland uitgestippeld! 
Wederom: houdt u van de natuur? Houdt u van 
historische straatjes met rustieke, monumentale 
huizen en eeuwenoude dorpskerken? Houdt u 
van een omgeving waar de bewoners u gastvrij en 
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gemoedelijk tegemoet treden, waar dorpstradities 
nog gekoesterd worden maar waar men evengoed 
gretig de moderniteiten van de omringende 
steden oppikt? Proeft u graag van de heerlijkste 
streekproducten? Dan komt u in Cittaslow Midden-
Delfland ook met de E-solex helemaal aan uw 
trekken! 
Aantal deelnemers: maximaal 40

PIJNACKER-NOOTDORP
58.  Duurzaam ondernemen, duurzaam 

recreëren 
Op de fiets gaat u de omgeving van Pijnacker-
Nootdorp verkennen en kunt u zelf ervaren waarom 
deze gemeente is genomineerd voor Fietsstad 
2011. De tocht gaat door een prachtig groen gebied 
naar de Biesland Hoeve waar men zich inzet voor 
ecologisch en biologisch ‘boeren’. Dat betekent 
dat 10% van de grond wordt ingezet voor fraaie 
landschapselementen. En dat er geen ruwvoer, 
krachtvoer of mest meer van buiten het bedrijf 
wordt aangevoerd. Een volledig gesloten kringloop 
dus. Door pas laat te zaaien en te maaien krijgen 
vogels alle kans hun jongen groot te brengen. Een 
mooi gebied om van dichtbij te bekijken. Daarna 
bezoekt u Ammerlaan The Green Innovator; een 
kwekerij met duurzaam ondernemen hoog in 
het vaandel! Hier ziet u hoe van 2.100 meter diep 
onder de aarde grondwater wordt opgepompt en 
ingezet om kassen, een zwembad en een school 
te verwarmen, energieneutraal! U sluit af met een 
hapje en een drankje bij Bunnik Bromelia’s; een 
hightech kwekerij waar u een rondleiding krijgt 
door de kleurrijke kassen met bijzondere soorten 
bromelia’s.
Aantal deelnemers: maximaal 50

59. Vrije natuur, gecultiveerde natuur
U bezoekt het bijzondere natuurgebied de 
Ackerdijksche Plassen. In dit unieke gebied - het 
is niet vrij toegankelijk voor bezoekers! - broeden 
maar liefst 115 soorten vogels. Het biedt ook plaats 
aan meer dan twintig vogelsoorten die op de rode 
lijst staan; bedreigde, beschermde of zeldzame 
vogels. Daarnaast worden de plassen jaarlijks 
bezocht door zo’n tachtig soorten doortrekkers en 
winter- of dwaalgasten. De Ackerdijksche Plassen, 
midden in de Randstad, staan hiermee in de top vijf 

van beste broedvogelgebieden in Nederland! Gidsen 
nemen u mee op een wandeling waar u de mooiste 
plekjes te zien krijgt; vanuit de uitkijkposten kunt 
u zelf bijzondere vogelsoorten waarnemen. U 
sluit af met een hapje en een drankje bij Bunnik 
Bromelia’s; een hightech kwekerij waar u een 
rondleiding krijgt door de kleurrijke kassen met 
bijzondere soorten bromelia’s.
Aantal deelnemers: maximaal 50

RIJSWIJK
60.  Een kijkje in de keuken van het 

Europees Octrooi Bureau
In de wereld van patenten en uitvindingen brengt 
het Europees Octrooi Bureau (EOB) een hulde aan 
uitvinders wier bijzondere creatieve geest onze 
levens heeft veranderd. In 1608 was het Hans 
Lippershey, een Nederlands-Duitse lensmaker 
uit Leiden, die de telescoop uitvond. De Italiaanse 
geleerde en uitvinder Galileo Galilei bouwde een 
verbeterde versie en bestudeerde daarmee diverse 
hemellichamen, wat leidde tot een revolutie in 
het wereldbeeld van de mens. Een succesvol 
patentverhaal was geboren en werd gevolgd door 
vele anderen. Neem een kijkje in de keuken van de 
grootste internationale organisatie van Nederland 

en laat u meenemen in de core business van het 
EOB; de zoektocht naar en het onderzoeken van 
patenttoepassingen. Maak kennis met een patent-
examinator en bekijk succesvolle producten en 
filmpjes over Europa’s slimste geesten. Na afloop 
wandelt u een stukje langs kanaal De Vliet naar 
Herberg Vlietzicht waar u met een hapje en een 
drankje de excursie afsluit. Legitimatie is verplicht.
Aantal deelnemers: maximaal 50

61. Van kas tot woning
U bent van harte uitgenodigd voor een fietstocht 
door een prachtig groen gebied waarbij u 
kennismaakt met het verleden, het heden en de 
toekomst van Rijswijk-Buiten! In de Middeleeuwen 
stond in Rijswijk-Buiten een groot kloostercomplex. 
Na het verdwijnen hiervan verrees in de 18e 
eeuw op dezelfde plaats één van de grootste en 
mooiste buitenplaatsen van Rijswijk, waarna het 
rond 1800 veranderde in agrarisch gebied met 
glastuinbouw. De komende jaren ondergaat het 
gebied weer een flinke metamorfose. Tussen 2013 
en 2023 verrijst er in fasen een groene, waterrijke 
wijk met ongeveer 4.200 nieuwe woningen. Het 
gaat in Rijswijk-Buiten niet om het stapelen 
van stenen, maar om de mensen. De mensen 
maken de wijk. Er komen woningen in allerlei 
vormen, maten, types en prijsklassen, in koop en 
huur. Huidige en toekomstige bewoners kunnen 
meedenken en worden zo goed mogelijk bediend 
om hun woonwensen te kunnen realiseren. 
Rijswijk-Buiten is één van de laatste grootschalige 
gebiedsontwikkelingen in Zuid-Holland. De nieuwe 
wijk staat voor kwaliteit en duurzaamheid. De lat 
voor ambities ligt fors hoger dan in vergelijkbare 
wijken in Nederland. Zelf bouwen, samen bouwen, 
grondgebonden woningen met tuin, inzet van groen 
en water, flexibele ontwikkeling en innovatieve 
parkeeroplossingen zijn voorbeelden van deze 
ambities. Voor wie meer wil weten over deze unieke 
gebiedsontwikkeling! 
Aantal deelnemers: maximaal 50

WASSENAAR
62. Fietsend over de landgoederenroute
Deze fietstocht voert langs de zogenoemde 
landgoederenroute van Wassenaar. Vanuit Raadhuis 
De Paauw voert de route de fietsers langs diverse 
landgoederen en de belangrijkste monumenten van 
Wassenaar. Ook Landgoed Voorlinden ligt op de 
route. Dit markante landhuis ligt in een beschermd 
natuurgebied en bestaat in 2012, net als de VNG, 
honderd jaar. 
De tocht wordt ook langs het Koninklijk landgoed 
De Horsten geleid. Het landschap van De Horsten 
is in een aantal opzichten heel bijzonder. Het 
gebied is landschappelijk interessant vanwege de 
ligging op de kruising tussen de noord-zuid lopende 
oude duingedeelten en het er haaks op staande 
stroomgebied van de Oude Rijn. Fietst u mee?
Aantal deelnemers: maximaal 50

63.  �00 jaar Wassenaarsche 
Bouwstichting

Deze fietstocht voert langs specifieke bouwprojecten 
in samenwerking met de Wassenaarsche 
Bouwstichting die in 2012 ook haar honderdjarig 
bestaan viert. De Wassenaarsche Bouwstichting 
is een woningcorporatie en beheert circa 2.000 
huurwoningen en 600 woningen voor particuliere 
verhuurders en Verenigingen van Eigenaren. 
Er is tijdens de tocht aandacht voor de sociale 
woningbouw (wijk Oostdorperweg) en de Ommedijkse 
Polder; een mooi natuurgebied ten noorden van 
Wassenaar met de mogelijkheid een bezoek te 
brengen aan een kaasmakerij. Midden tussen 
twee grote steden, in de driehoek Katwijk, Leiden 
en Wassenaar, ligt het laatste stukje authentiek 
weidegebied. De tocht gaat vervolgens verder naar 
de Wassenaarse Slag en Berkheide dat richting 
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strand ligt. Hier krijgt u een indruk van ‘nieuwe 
natuur’; één van de voorbeelden van natuurherstel 
langs de kust. Deze fietstocht geeft u een andere 
indruk van Wassenaar dan het algemene beeld als 
lommerrijk villadorp door de toevoeging van de 
dimensies polderlandschap en duinvallei.  
Aantal deelnemers: maximaal 50
 

WESTLAND
64. Westlandse smaken 
Maak kennis met Rob Baan en zijn befaamde 
cressen. Deze smaaktovenaar laat graag zelf 
aan u zien waarom zijn kwekerij tot de speeltuin 
van de beste koks ter wereld behoort. In de 
enorme keukenstudio ziet u hoe de opnamen van 
de televisiezender 24Kitchen tot stand worden 
gebracht. Natuurlijk schuift u bij Rob Baan aan tafel 
aan om u te laten verrassen door zijn tongstrelende 
producten.
Aantal deelnemers: maximaal 50

65. Westlandse kleuren 
Bloemen, planten en bomen - van heel klein tot 
mega groot - het komt allemaal uit het Westland. 
De ondernemers van het Tropical Plantcenter 
laten u zien waarom hun palmbomen zo goed 
gedijen over de hele wereld, waaronder in Azië, 
Dubai en Rusland. Samen met de bekende 
bloemenarrangeur Heleen Valstar gaat u 
vervolgens aan de slag om de mooiste kleuren 
van het Westland vast te leggen in een blijvende 
herinnering.
Aantal deelnemers: maximaal 50

ZOETERMEER
66. Leisure en (top)sport in Zoetermeer
Bij een bezoek aan Zoetermeer leisurestad mag 
een kijkje achter de schermen van Snowworld en 
Dutch Water Dreams natuurlijk niet ontbreken. Het 
allerbeste overdekte skigebied ter wereld bevindt 
zich in ons land, zo blijkt uit een onderzoek van 
’s werelds grootste testportaal van skigebieden: 
Skiresort.de. SnowWorld Zoetermeer is de grote 
winnaar. Brede pistes, professionele skiliften en 
verse sneeuw! Dat zijn dé ingrediënten voor het 
ultieme wintersportgevoel! SnowWorld beschikt 
over 3 pistes tot 210 meter met 10 liften. Binnenkort 
wordt een vierde skibaan aangelegd. Met deze baan 
van circa driehonderd meter kan SnowWorld in de 
toekomst internationale skiwedstrijden aanbieden. 
Het is bijzonder om te zien hoe SnowWorld het 
wintersportconcept tot een ware belevenis maakt; 
net als het kijkje achter de schermen voor u en 
het skiën zelf. Daarna beleeft u de sensatie van 
indoorsurfen, bodyboarden en wildwatervaren 
bij Dutch Water Dreams (DWD); een uniek 
wildwatersportcomplex van Olympisch niveau. 
Water is onlosmakelijk verbonden met de 
Nederlandse geschiedenis, economie en 
landschapsinrichting. Toch heeft Nederland één 
ding niet; namelijk wild water. Aan deze situatie 
maakt DWD sinds 2006 een einde. DWD is opgericht 
met het doel de eerste Nederlandse wildwaterbaan 
en indoorsurffaciliteit mogelijk te maken. Ook 
streeft het naar het commercieel ontwikkelen 
en exploiteren van een wildwaterbaan en een 
Wavehouse voor topsport, recreatie en specifieke 
beroepsgroepen, zoals reddingsbrigades, offshore-
duikers, mariniers en brandweer. De gemeente 
Zoetermeer is nauw betrokken geweest bij de 
voorbereiding van de komst van het complex. 
Door middel van een rondleiding en film ziet u wat 
er allemaal bij kwam kijken om DWD te realiseren. 
Aantal deelnemers: maximaal 50

67.  Het openluchtmuseum van de 
Nederlandse woningbouw

Op 27 maart 2012 is het precies 50 jaar geleden dat 
het kleine dorpje Zoetermeer als eerste in Nederland 
werd aangewezen als groeikern. Groeikernen zijn 
een bijzonder fenomeen. Er zijn er slechts vijftien 
van in Nederland. Hun groei was vaak spectaculair 
en dat heeft in het geval van Zoetermeer een 
prachtige staalkaart van stedenbouw en architectuur 
opgeleverd. Zoetermeer behoort tot de New Towns, 
maar toch is de stad al zo’n duizend jaar oud. Het 
oude dorpje van toen met de historische Dorpsstraat 
en met de hooggelegen polderdijken voert u 
honderden jaren terug in de tijd. Daarna rijdt u het 
groeikerntijdperk binnen en maakt u per decennium 
kennis met de verschillende architectonische en 
stedenbouwkundige opvattingen. De hoogbouw uit 
de jaren zestig werd in de jaren zeventig ingeruild 
voor intimiteit en kleinschaligheid. U ziet de bekende 
woningen met de opvallende oranje koepels in 
de wijk Meerzicht en ook het experiment met 
dubbel grondgebruik in de vorm van woondekken 
in Buytenwegh. De jaren tachtig waren strak en 
sober, de jaren negentig juist uitbundig en weelderig 
met soms bizar vormgegeven villa’s. De groei van 
Zoetermeer wordt afgesloten met Oosterheem, 
waarvan de bouw na 2000 is gestart. Tijdens de 
rondrit maakt u ook kennis met de vele parken die 
Zoetermeer tot de groenste stad van Zuid-Holland 
maken en spreekt u met bewoners, kenners en 
woningbouwcorporaties.
Aantal deelnemers: maximaal 50
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Slotoptreden avondprogramma 

Golden Earring, 50 jaar en still going strong
Vorig jaar september was het een halve eeuw geleden dat de oudste nog bestaande rockband van 
Nederland werd opgericht: The Tornados, al in 1962 omgedoopt tot The Golden Earrings en nu nog 
steeds als Golden Earring still going on and strong. Een Nederlands product met internationale 
faam. Zowel Bill als Hillary Clinton gebruikten Earringnummers tijdens hun campagnes. U2 en 
de Rolling Stones speelden Haags werk. Al vijf decennia is de Golden Earring spetterend actief, 
en de bandleden willen nog even doorgaan. En u, deelnemer aan het VNG-Jubileumcongres 2012, 
kunt hun enthousiasme en hun grote kracht live meemaken. Gewoon door deel te nemen aan het 
avondprogramma op 5 juni.

Ontvangstlocatie gastgemeente 
Het Lange Voorhout, daar toont Den Haag gastvrijheid

Tussen het statige Binnenhof met de Hofvijver 
en het flamboyante Buurtschap 2005. Daar 
waar Den Haag zo Haags is, daar waar gouden 
kroontjes op de lantarenpalen de route van 
de Gouden Koets op Prinsjesdag aangeven. 
Daar waar Hagenaar én Hagenees verkeren. 
De Hoge Raad, Hotel Des Indes, Escher-
museum, Pulchri, Diligentia, het smalste 
huis van Den Haag, het pand waar Baron 

Hop het Haagsche Hopje liet ontstaan, de 
Amerikaanse ambassade. Dat is het Lange 
Voorhout. De historische gevels van voormalige 
herenhuizen en paleizen vormen de coulissen, 
de lindebomen waarvan Karel V de eerste liet 
planten, versterken de allure van Den Haag 
Sculptuur, de openluchtbeeldententoonstelling 
waar gastgemeente Den Haag de deelnemers 
van het VNG-Jubileumcongres 2012 ontvangt.
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Algemene Informatie
Algemene ledenvergadering
De agenda met bijlagen voor de Algemene ledenvergadering op de tweede dag van het congres 
krijgen de leden apart toegezonden.

Data en locatie
Dinsdag 5 en woensdag 6 juni �0�� in Den Haag.
De plenaire gedeelten en het avondfeest vinden plaats in een tentencomplex op het Malieveld. 
De middagontvangst door gastgemeente Den Haag is op het Lange Voorhout.

Lustrumboek 
U kunt bij uw inschrijving het Lustrumboek bestellen, een uniek beeldverhaal over honderd jaar 
lokaal bestuur. Alleen congresdeelnemers betalen de speciale jubileumprijs van slechts € �5,- 
inclusief btw. Meer weten? Zie www.vng�00jaar.nl/lustrumboek. U kunt uw bestelling van een of 
meer boeken op 5 of 6 juni bij de VNG-informatiestand afhalen.

Kosten congres
De deelnamekosten (exclusief btw) voor dit congres zijn:

5 juni    - € 6�0,- per persoon (exclusief avondprogramma)
Avondprogramma 5 juni  -  € 47,50 (het avondprogramma is uitsluitend toegankelijk voor  

leden van de VNG)
6 juni     - € �95,- per persoon
5 en 6 juni    - € 795,- per persoon (exclusief avondprogramma)
Passe-partout bedrijven  -  € �.750,- per persoon (inschrijven voor het avondprogramma 

niet mogelijk). Niet-leden van de VNG kunnen uitsluitend het 
‘passe-partout bedrijven’ boeken. 

Degenen die uitsluitend de algemene ledenvergadering (ALV) op 6 juni gratis willen bijwonen 
(��.�5 - �4.�0 uur), kunnen dit aangeven bij hun inschrijving. Als u afgezien van de ALV aan 
één deel van een congresdag deelneemt, dient u toch het volledige bedrag voor de betreffende 
congresdag te betalen. De kosten van koffie en thee, lunch en documentatiemateriaal zijn in 
bovengenoemde bedragen inbegrepen. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een factuur.

Declaratieregeling gemeenteraadsleden
Deelnamekosten aan het VNG-Jubileumcongres �0�� behoren tot de zogenoemde ‘algemene 
kosten van de gemeenteraad’ en zijn dus in beginsel via de griffier declarabel.

Inschrijving 
Alle informatie over de jubilaris vindt u op www.vng�00jaar.nl. Wanneer u zich direct wilt 
inschrijven, dan kan dat ook via de website www.vngjubileumcongres�0��.nl. Ongeveer tien dagen 
voor het congres ontvangt u uw bevestiging met badge, een routebeschrijving en het programma 
per post. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het 
CBP �4-7-�00�, meldingsnummer �0�6707. Uw inschrijving is bindend.
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Parkeren invaliden
Deelnemers die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart, verzoeken wij dit duidelijk aan te geven 
bij de inschrijving. Zij ontvangen een aparte parkeerkaart en routebeschrijving. 

Annulering
Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dit doen door opnieuw naar ‘Inschrijven’ te gaan 
op www.vngjubileumcongres�0��.nl, in te loggen en vervolgens te kiezen voor wijzigen of annuleren. 
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
�.    annulering vóór � mei �0��: geen kosten verschuldigd;
�.    annulering tussen � mei en 8 mei �0��: 50% van de deelnamekosten verschuldigd;
�.    annulering na 8 mei �0��: �00% van de deelnamekosten verschuldigd.

Inlichtingen
Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus �04�5
�500 GK Den Haag
Tel. 070 - �7�8459/�7�8498
Fax 070 - �7�874�
E-mail info@vngjubileumcongres�0��.nl
Websites: www.vng�00jaar.nl 
en www.vngjubileumcongres�0��.nl

Hotelreservering
Op de website www.vngjubileumcongres�0��.nl kunt u een hotelreserveringformulier downloaden. 
Na ontvangst van het formulier krijgt u van Worldmeetings een bevestiging.

Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen hotelreservering
Annulering en overige wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan Worldmeetings. 
De annuleringsvoorwaarden en kosten die van toepassing zijn op de hotelreservering vindt u onderaan het 
reserveringsformulier.

Worldmeetings
Anouk Meijer
Postbus 67�
�50� CR  Den Haag
Tel. 070 - ������5
Fax 070 - �������

VOLG HET VNG-JUBILEUMCONGRES 2012 
VIA SOCIAL MEDIA

Dat kan op Twitter (@VNGjaarcongres) en 
via de LinkedIn-groep VNG-Jaarcongres.
Twittert u over VNG �00 jaar of over het 
congres zet dan #VNGcongres in uw 
bericht.
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Deelnemersbijdrage VNG-Jubileumcongres �0��

De VNG, die dit jaar honderd jaar bestaat, wil dat zoveel mogelijk 
vertegenwoordigers van haar leden aan het VNG-Jubileumcongres �0�� 
kunnen deelnemen. Het huidige economische klimaat noopt de VNG de 
deelnamekosten aan het congres nauwlettend in het oog te houden, want 
de kosten mogen als het enigszins kan geen barriëre voor deelname zijn. 
Ten opzichte van voorgaande jaren wordt slechts de inflatie doorberekend 
en is er een eenmalige jubileumbijdrage van € �7,50. Het wordt een 
bijzonder congres dat zich over twee dagen uitstrekt. Zo zijn er beide dagen 
externe dagvoorzitters, sprekers van naam en faam en entertainment van 
hoog niveau. Zoals gebruikelijk is de deelnameprijs modulair opgebouwd, 
waarbij deelnemers een keuze kunnen maken uit de afzonderlijk geprijsde 
onderdelen die men wil bij wonen. De algemene ledenvergadering is 
vanzelfsprekend gratis toegankelijk evenals de feestelijke ontvangst van de 
gemeente Den Haag.
Voor de komende jaren blijft het uitgangspunt om een tweedaags congres 
te organiseren. Wel zal de mogelijkheid worden bekeken om de kosten 
verder terug te dringen. Te zijner tijd worden onze leden daarover nader 
geïnformeerd.



De beurs
Op beide congresdagen ontvangen wij u graag vanaf 
08.30 uur met een vers kopje koffie in onze beurstent. 
In de ruim 200 stands die in de beurstent van maar 
liefst 5500 m2 staan, vindt u een schat aan informatie. 
Midden op de beursvloer is het VNG-paviljoen 
waar VNG-medewerkers u graag te woord staan. 
Daaromheen stands van een groot aantal bedrijven 
en organisaties. Zij bieden u een divers palet, maar 
met een gemeenschappelijke noemer: wat zij leveren 
is interessant voor de lokale overheid. Het kan 
daarbij gaan om facilitaire diensten, maar ook om 
adviezen aan en over het lokaal bestuur. Bestuurders 
kunnen kennismaken met producten waarover zij 
hun ambtenaren wel eens horen praten. U kunt 
deskundigen consulteren en zaken zien waarover u 
meestal op enige afstand beslist. De beurs is de gehele 
dag geopend tijdens beide congresdagen. Natuurlijk 
wordt er in de verschillende stands, later op de dag 
ook wel iets anders dan een kopje koffie geschonken. 
Vlak na het VNG-Jubileumcongres is er het Europese 
kampioenschap voetbal en alsof het nog niet genoeg 
is, in de maand juli worden in London de Olympische 
Spelen 2012 georganiseerd. Het zal moeilijk worden 
om nee te zeggen tegen de zonder meer zeer actuele 
gadgets, waarmee de standhouders u zullen trachten 
te verleiden hun stands te bezoeken.
De beursvloer, u kunt er niet omheen en dat zou u ook 
niet moeten willen.



ANNEMARIE JORRITSMA

PIETER WINSEMIUS




