
   
 

Aan: Ondernemersverenigingen in Overijssel 

Van: MKB Deventer; Stichting Sociëteit der Bergenvaarders  

 

 

Geachte mede-ondern(e)em(st)er, 

 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er de provinciale staten verkiezingen. Daarom organiseren MKB Deventer en 

Sociëteit der Bergenvaarders net als bij de gemeenteraadsverkiezingen een debat rond het thema ‘Economie’. 

Aangezien vorig jaar het debat ook honderden online-kijkers trok, zal er ook deze keer weer een videoregistratie 

aanwezig zijn.  

Maar we mogen gelukkig ook weer volop ‘live’ bijeenkomsten organiseren. U en uw leden zijn daarom van harte 

welkom op 13 februari a.s., in restaurant ’t Hof van Colmschate, Holterweg 104 te Deventer.  

 

Aanmelden gaat via de website https://www.bergenvaarders.nl/event/verkiezingsdebat-ps2023-economie/ 

 

Waarom dit debat? 

Het belang van het lokale bedrijfsleven bij de politieke en bestuurlijke besluitvorming is heel groot. Het 

ondernemingsklimaat, bereikbaarheid, vergunningen, regiopromotie, arbeidsmarkt, financiële ondersteuning, etc.  

Het zijn allemaal onderwerpen waar de provincie een grote en vaak beslissende rol in heeft. Ondertussen spelen er 

ook grote thema’s, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofcrisis, coronacrisis, woonruimte, etc.  

 

Het doel van de avond is om de ondernemers in Overijssel de gelegenheid te geven om van de politieke partijen in hun 

provincie te horen waarom juist hun partij de aangewezen partij is om op te stemmen. Hiermee krijgen zij handvatten 

aangereikt om op 15 maart weloverwogen hun stem uit te brengen.  

 

Het debat 

De moderatie van het debat is toevertrouwd aan Janine van Harsselaar en Rijn Platteel.  

Zij zullen vier debatrondes leiden. Deze worden ingeleid met een korte inleiding op het thema, gevolgd door een 

stellingendebat en een kettingdebat.  

 

Het betreffen de volgende hoofdthema’s: 

• Ruimtelijk beleid en infrastructuur 

• Energietransitie 

• Regiopromotie 

• Arbeidsmarkt 

   

Uw hulp is gevraagd 

Omdat wij graag de onderwerpen die van belang zijn in de diverse regio's in Overijssel op de agenda willen zien, 

vragen wij u hierbij om uw hulp.  

 

Kunt u alstublieft ons de onderwerpen en vragen mailen die bij u in de regio leven? 

 

U kunt ons mailen op info@mkbdeventer.nl of info@bergenvaarders.nl. 

 

Locatie 

Het debat vindt plaats in restaurant ’t Hof van Colmschate, Holterweg 104 te Deventer. Inloop is vanaf 19.00 uur.  

Het debat begint om 19.30 uur en eindigt om ca. 21.45 uur. 

Uiteraard is er nadien nog gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Tot ziens! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Sociëteit der Bergenvaarders 

MKB Deventer 


