
Het Deventer bedrijfsleven is ambitieus en zit boordevol plannen voor Deventer.   

Op maandagavond 19 juni 2017 wordt één belangrijk onderdeel in de spotlights gezet:  

de haven aan de IJssel! De haven is een belangrijke economische slagader van Deventer.  

Een stevige doorontwikkeling hiervan kan een impuls betekenen voor de werkgelegenheid én  

duurzaamheid in Deventer. Op deze informatieve en netwerkavond willen we samen met  

bedrijfsleven, politiek, overheden en andere belanghebbenden nagaan welke kansen er zijn en 

wat er nodig is om weer duurzame vaart in de Deventer haven te brengen.

U bent van harte uitgenodigd! De avond vindt plaats op maandagavond 19 juni 2017  

in DOK H20 (www.dokh2O.nl ) aan de Scheepvaartstraat 13 te Deventer.  

Ontvangst vanaf 19.00 uur.  

Graag even aanmelden op: tophavendeventer@gmail.com

Ken je iemand met interesse? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.

HavenTop  
Top haven!

19 juni vanaf 19.00 uur
DOK H2O DEVENTER

UITNODIGING



ORGANISATIE:
Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) 06 13 26 78 78
Lars Wuijster (VVD) 06 10 80 04 79
Erik Stegink (Gemeentebelang) 06 53 50 99 38
Wietse Burger (CDA) 06 27 54 62 08

Dit initiatief wordt ondersteund en aanbevolen door Karel Heijink (DKW),  
Harold Viscaal (MKB Deventer), Jack Pieterson (VNO-NCW Stedendriehoek) 

 en Arjen Vels (Parkmanagement Deventer).

PROGRAMMA
19.00 Ontvangst bij DOKH2O

19.30 Welkom door voorzitter Harry Webers. Als één van aanjagers van CleanTechRegio  
en De Nieuwe Hanze zal hij de vaart in het programma houden. 

19.35 Start plenair programma: Hoe wordt onze haven weer een tophaven? 
Met bijdragen van: 

•  Harold Viscaal (MKB Deventer): ambities van het Deventer bedrijfsleven

•  Eddy van Hijum (CDA Gedeputeerde): Logistieke Hotspot Deventer

•  Tom van der Liende: De Hanzestad herleeft, kansen voor de haven!

•  Joop Mijland (Managing Director BCTN): containerterminal in Deventer?

•  Joey van Elswijk (Port of Amsterdam): kansen voor duurzaamheid 

•  Leny van Toorenburg (BLN Schuttevaer): binnenvaart en Deventer

 
Tussen de verschillend bijdragen door is er ruimte voor vragen en discussie.

20.45 Deelsessies
In de deelsessies wordt in kleine groepen doorgesproken over een aantal thema’s die  

relevant zijn in de discussie.

21.30 De laatste helft
De opbrengst uit de deelsessies wordt gedeeld met alle aanwezigen. Aan de hand daarvan  

trekken we conclusies voor het vervolgtraject. 

22.00-22.30 Tijdens de borrel is er voldoende tijd om na te praten en te netwerken

Graag tot ziens op 19 juni aanstaande !


