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Jonge Ambtenarendag (JAD) 2018 in recordtempo 

uitverkocht! 
  

Op 3 mei komen meer dan 650 jonge ambtenaren uit verschillende overheidslagen naar onze gemeente voor een 

dag vol workshops en lezingen. Het thema voor deze editie van de JAD werd in januari bekend gemaakt en luidt: 

#HackYourself. Vervolgens opende op 6 maart de inschrijving. En met succes: de Jonge Ambtenarendag 2018 is 

uitverkocht! 

 

De organisatie van de JAD, waarin ook een aantal van onze eigen medewerkers vertegenwoordigd zijn, hebben 

gezorgd voor een interessant, innovatief en uitdagend programma. Nieuwsgierig naar het volledige programma en 

alle sprekers? Kijk dan op de website van de Jonge Ambtenarendag.  

Achtergrond  

Vorig jaar werd de gemeente Stichtse Vecht na een bid-procedure gekozen als gastgemeente voor de Jonge 

Ambtenarendag (JAD) 2018, waarbij Nyenrode Business Universiteit dienst zal doen als hoofdlocatie voor dit 

evenement. De JAD wordt georganiseerd door Stichting Jonge Ambtenarendag en is een jaarlijks 

terugkerend evenement voor jonge ambtenaren van alle Nederlandse overheidsinstellingen. De basis is elk jaar 

hetzelfde: kennisdelen, inspiratie, uitbreiding van je netwerk en een fantastisch programma. Het thema is ieder jaar 

weer anders, aansluitend bij de huidige tijdgeest.  

 

De JAD heeft een landelijk bereik en voor de gemeente Stichtse Vecht is de JAD een mooie kans om ons te 

profileren als innovatieve en vooruitstrevende gemeente. Vele grote gemeenten gingen ons voor, waaronder 

Breda, Arnhem en Schiedam. Daarnaast is voor deze editie de samenwerking gezocht met Nyenrode Business 

Universiteit.  
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Intentieverklaring meerlaagsveiligheid 
 
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s 
op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze 
veranderingen. 
 

Het Deltaprogramma kent voor de overstromingsproblematiek een Deltaplan Waterveiligheid, met daarin de 

maatregelen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De VRU ziet het overstromingsrisico als een van 

de prioriteiten voor haar gebied. Dat heeft niet te maken met de kans dat het misgaat, want die is uiterst klein, 

maar met de enorme impact áls het misgaat. Op de site van waterschap HDSR is een simulatie-filmpje te zien hoe 

de Vechtvallei binnen een dag volstroomt bij een doorbraak van de Lekdijk bij Amerongen. Met meer als een meter 

water in de dorpen en buitengebied zou onze omgeving voor zeer lange tijd onleefbaar zijn. 

 

Met de intentieverklaring geven Utrechtse partijen (25 gemeenten waaronder Stichtse Vecht, 4 waterschappen, de 

provincie, Rijkswaterstaat midden Nederland en de VRU) een gezamenlijk belang aan. Partijen vinden dat 

klimaatverandering en de daarmee samenhangende verhoogde risico’s van overstroming op economische 

waarden en volksgezondheid aanleiding is om op een andere wijze naar de (bebouwde) omgeving (en daarmee de 

ruimtelijke ordening) te kijken. 

 

De aanpak betreft een zogenaamde meerlaagsveiligheids-benadering: 

 Laag 1: maatregelen om overstromingen te voorkomen (dijkversterkingen) 

 Laag 2: gevolgen van overstromingen beperken via bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting (waterrobuust 
ontwikkelen) 

 Laag 3: gevolgen van overstromingen beperken via crisisbeheersing. 

 

---------------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 

In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Kockengen 

 Wanneer: 9 april 17:00 tot 19:30  

 Waar: Het Lokaal, Heycop 24c Kockengen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Broeckland in Breukelen 

 Wanneer: 11 april, van 16:00 – 18:00 uur 

 Waar: Sporthal, Broekdijk Oost 28 Breukelen 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 11 april, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Singel 1 in Vreeland 

 Wanneer: 16 april, van 19:30 – 21:00 uur 

 Waar: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland 

 
Inloopbijeenkomst over speelplekken in Nigtevecht 

 Wanneer: 17 april, van 16:00 -18:00 uur 

 Waar: Dorpshuis, Jhr. Huydecoperstraat Nigtevecht 

 

https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/paragraph/1/2-deltaprogramma-/chapter/deltaplan-ruimtelijke-adaptatie/paragraph/aanleiding
http://www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken-0
https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/bijeenkomstenkalender_42915/item/inloopbijeenkomst-ontwerpbestemmingsplan-singel-1-in-vreeland_64516.html
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Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 18 april, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in De Poel in Breukelen 

 Wanneer: 18 april, van 16:15 – 18:15 uur 

 Waar: Broeckland College, Engel de Ruyterstraat 40 Breukelen 

 

Inspiratiesessie: werken vanuit passie 

 Wanneer: 23 april, van 15:00 tot 16:30 uur. 

 Waar: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.  
 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Duivenkamp in Maarssenbroek 

 Wanneer: 24 april, van 16:30 – 18:30 uur 

 Waar: De Ark, Duivenkamp 844 Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Antilopespoor in Maarssenbroek 

 Wanneer: 25 april 16:00 tot 18:00  

 Waar: grasveld bij Antilopespoor 106 Maarssen, entree van de wijk 

 

Inloopbijeenkomst Waterstede 

 Wanneer: 2 mei 16:00 tot 18:00 

 Waar: bij de speelplek in Waterstede Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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