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Geachte heer, mevrouw  

 

Van donderdag 23 april tot en met zaterdag 25 april a.s. ontvangt de gemeente 

Haarlem delegaties uit Osnabrück en Angers. Voor dit bezoek hebben wij een 

programma samengesteld met als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’. 

 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:  

 

Donderdag 23 april: 

 

Aankomst van de gasten en kennismakingsdiner In den Swaerten Hond. 

 

Vrijdag 24 april: 

 

Miniconferentie in het Stadhuis over de thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’ en 

bezoek op locatie. 

  

Zaterdag 25 april:  

 

Deze ochtend staat in het teken van de bibliotheek. Er wordt een bezoek gebracht 

aan de bibliotheek in het centrum. Daar zal de jaarlijkse uitwisseling van de boeken 

plaatsvinden. Aansluitend vindt een stadswandeling plaats. De ochtend sluiten we 

af met een gezamenlijke lunch. ‘s Avonds is er een diner en de mogelijkheid tot het 

bezichtigen van de intocht praalwagens van de bloemencorso. De raadsleden die 

aanwezig waren bij (onderdelen van) het programma worden uitgenodigd om 

aanwezig te zijn tijdens het diner op zaterdagavond in het restaurant de Hout aan de 

Wagenweg.  

 

Wij zouden het heel erg op prijs stellen indien bestuurders en raadsleden, op 

onderdelen, het programma zouden willen bij wonen zodat een goede kennismaking 

en uitwisseling van onderwerpen kan plaatsvinden. Gezien het onderwerp van het 
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bezoek worden de raadsleden van de Commissie Bestuur nadrukkelijk 

verzocht om te reageren.  

 

Voor het volledige programma verwijzen wij u naar de bijlage. 
 

U kunt zich per mail aanmelden om de programmaonderdelen bij te wonen: 

nslewe@haarlem.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Natasja Slewe  

Bureau Representatie en Internationale Relaties 


