
 

 

 

      

UITNODIGING     

  
Datum: Donderdag 13 februari 2020 

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 

Ontvangst vanaf 19.30 uur  
Locatie: Huize Groenberg, Molenstraat 27 in Oirschot 
Genodigden: 

 
Vriendelijk 
Verzoek: 

CDA-ers en belangstellenden 

Relaties PPP 
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen 
omgeving die zich mogelijk door het onderwerp 

aangesproken voelen of meer in het algemeen,  
mensen die maatschappelijke belangstelling hebben. 
Gelieve u tevoren aan te melden! 

Inleiders: Stijn Steenbakkers, lid van het Beraad Perspectief 2030  

 
  

 
 
 
 

 
 

Geachte CDAers, geachte belangstellenden, 

 

Op maandag 13 januari organiseerde het CDA voor Zuid-Nederland een grote 

discussiebijeenkomst in de Lichttoren in Eindhoven met onder meer Mona Keijzer en 

Hugo de Jonge. In Zwolle gebeurt dat voor Noord-Nederland. Inmiddels zijn er in het 

land meer dan 60 lokale en regionale discussies over "Zij aan zij". 
 
Op donderdag 13 februari organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke 
Philosophie een dergelijke bijeenkomst. Inleider is Stijn Steenbakkers. Hij is lid 

van het beraad Perspectief 2030 en hij gaat graag het gesprek met u aan. 
Hoe ziet u, en hoe ziet hij een beter Nederland voor zich in 2030? 
In wat voor land willen we leven en waarvoor moet het CDA staan?  

Na een algemene toelichting over de thema's die ertoe doen, zal Stijn 
Steenbakkers in het bijzonder aandacht besteden aan het begrip ‘Brede 
Welvaart’ en het Verdienvermogen van Nederland.  

Stijn heeft uitgesproken ideeën hierover. Hij zal toelichten wat hij verstaat onder 
een breder welvaartsbegrip en wat er moet gebeuren om dat praktijk te laten 
worden. 

We zorgen ervoor dat uw inbreng terecht komt bij het CDA WI waar de auteurs 
van "Zij aan zij" toewerken naar een definitieve versie van dit Rapport. 

 
Stijn Steenbakkers is wethouder Economie, Brainport, Onderwijs, Innovatie en 
Sport bij de Gemeente Eindhoven. Van 2015 tot 2018 was hij Lid van De 

Provinciale Staten. Daarvoor werkte hij bij de RABO-bank en de CDA Tweede 
Kamerfractie. 
 

Vriendelijke groet, 
Mia Sol, vz PPP 
06 27565443 

 

Thema: ZIJ AAN ZIJ 
"Brede Welvaart" 

 

 
 

 

Graag horen we vóór 13 februari 

via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com 

of u aanwezig bent. 

 

september 

mailto:pcbjlammers1@gmail.com

