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Geachte geïnteresseerde,
Introductie
De Stichting Bestuursrecht Noord Nederland beoogt een forum te bieden voor al diegenen die in het
noorden van het land interesse hebben in het bestuurs(proces)recht. De statutaire doelstelling van de
stichting is te vinden op onze website: www.stichtingbestuursrecht.nl.
Uw forum
Naast gezelligheid is het uitwisselen van kennis en ervaring voor elk “bestuursrechtmens” een groot
goed. De grote diversiteit aan deelnemers zal een meerwaarde zijn. Niet alleen de
procesvertegenwoordigers van partijen in het bestuursproces, maar ook rechters en hun stafjuristen,
commissieleden, bestuurders, ambtenaren, wetenschappers, docenten en studenten worden dan ook
van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te doen.
Lezingen over wat u boeit
Het bestuur is in het bijzonder benieuwd naar wat er “in het veld” speelt. Waar is behoefte aan? Welk
onderwerp is interessant voor een lezing? Moet een bepaalde spreker worden uitgenodigd? Uw input
wordt zeer gewaardeerd. Dus laat ons uw gedachten en ideeën weten!
Gezellig en dichtbij
Het is leuker om ergens naar toe te gaan, als hapjes en drankjes de sociale contacten en het
inhoudelijke gedeelte begeleiden. Bovendien is de reistijd goed te behappen. Voor de meeste
activiteiten op ons vakgebied moeten we immers een reis naar het westen ondernemen. Dit terwijl in
het noorden alles in huis is.
Uitnodiging voor de bijeenkomst: “Beslissen naar aanleiding van een bezwaar”
Op 24 mei a.s. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden in het hotel “Schimmelpenninck Huys” in het
centrum (Oosterstraat 53) van Groningen. Routebeschrijving: www.schimmelpenninckhuys.nl.
Dr. mr. L.M. (Rens) Koenraad zal de studiemiddag leiden. Een hand-out* is als bijlage gevoegd. Het
programma duurt van 17:30 tot 20 uur, met koffie, thee en tussendoor tapas (hapjes). Voor het, als
bijlage gevoegde, tapasmenu* zullen we een bijdrage van € 15,- moeten vragen. Aansluitend aan het
programma zal er een borrel zijn.
Geef u op door uiterlijk op 10 mei a.s. een e-mail te sturen aan stichtingbestuursrecht@live.nl. In
verband met de reservering is de opgave onvoorwaardelijk. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Bestuursrecht Noord Nederland
- mr. R.J.B. Caderius van Veen (secretaris)
- mr. F. de Vries
- prof. mr. H.E. Bröring
Namens het bestuur,

Reyer J.B. Caderius van Veen
Deze introductie en vooraankondiging is verzonden aan:
De rechtbanken, advocatenkantoren, rechtsbijstandverzekeraars, provincies, gemeenten en hogescholen in de
arrondissementen Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle – Lelystad alsmede het Gerechtshof Leeuwarden, het UWV, de
IBG, de RUG, de VAR en de Vereniging voor Bestuurskunde.

Gelieve deze brief door te sturen aan niet bereikte geïnteresseerden.

