
UITNODIGING 
 

PRESENTATIE BUNDEL  

“ECONOMIE, DUURZAAMHEID EN DE 
SOCIAAL-DEMOCRATIE”  

AAN HANS SPEKMAN 

 
DINSDAG 14 OKTOBER 
19.30 – CIRCA 22.00 UUR 

 

Op dinsdag 14 oktober wordt de bundel “Economie, duurzaamheid en de sociaal-

democratie” door de themagroep duurzame economie van PvdA Duurzaam aangeboden 

aan Hans Spekman. Deze bundel is opgesteld, aanvullend op het “Rapport Melkert” en 

“Sociaal doe-het-zelven” van Hilhorst en Van der Lans over verduurzaming van de 

economie, de rol die de sociaal-democratie hierbij kan spelen en de betekenis van het 

lokaal bestuur op dit punt.  

 

De aanbieding van de bundel wordt gevolgd door twee korte inleidingen van respectievelijk 

Professor Arnold Heertje over de echte economie en Pieter Hilhorst over 

“wethoudersdemocratie”. Daarna volgt een discussie met Hans Spekman en andere 

genodigden en aanwezigen over het thema van de bundel.   

 

Graag nodig ik je uit om deze bijeenkomst bij te wonen. 

LOCATIE:  STICHTING PERDU, KLOVENIERSBURGWAL 86, AMSTERDAM  

Tijd: Inloop 19.30 uur; start 20.00 uur; einde +/- 22:00 uur 

 

In het bijgevoegde programma wordt het thema kort ingeleid; is het precieze programma 

van de avond beschreven en tref je voor de volledigheid een routebeschrijving aan.  

Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht via werff321@planet.nl (u ontvangt een 

bevestiging van uw aanmelding) 

mailto:werff321@planet.nl


 

Programma Presentatie & discussie bundel 

“Economie, duurzaamheid en de sociaaldemocratie” 

 Inloop 19.30, start 20.00 einde + 22.00 

 

1. Opening door dagvoorzitter Douwe Jan Joustra (lid themagroep duurzame economie) 

 

2. Aanbieden bundel aan Hans Spekman door Harm Hofman (lid themagroep duurzame 

economie)  

 
Korte inleiding op thema circulaire economie en geselecteerde vragen uit de bundel 

Aanbieding van de bundel 

 

3. Economie, innovatie en sociaaldemocratie Prof. A. Heertje  

Wat is de kern van de echte economie en welke mechanismen zijn belangrijk om de 

juiste innovatie voor duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren? Wat is 

daarbij de rol van de publieke sector, de overheid en politiek en zijn er mechanismen om 

kleinschaligheid en lokaal bestuur (menselijke maat) economisch waardevol te maken in 

het kader van de circulaire economie?    

4. Terug naar de wethouderdemocratie. Pieter Hilhorst (oud wethouder Amsterdam)  

Wat betekent de wethouderdemocratie meer dan alleen maar burgerinitiatieven? Moet 

de lokale politiek niet zelf ook een visie hebben wat wel en niet nuttig is aan initiatieven, 

hoe levensvatbaar voor de langere termijn ze kunnen zijn, en of ze niet sociale 

ongelijkheid bevorderen omdat initiatiefnemers gaan selecteren? Wat is dan de rol van 

de lokale overheid om initiatieven ook mogelijk te maken voor minder draagkrachtigen 

door gericht te ondersteunen.? Wat kan die wethouder betekenen voor de circulaire 

economie? 

5. Discussie  Dagvoorzitter Douwe Jan Joustra 

 

Onder leiding van dagvoorzitter discussie met panelleden en aanwezigen, waaronder 

Hans Spekman, Tweede Kamerleden en een lid van de Commissie Melkert. 

 

6. Afsluiting en borrel tot + 22.00 uur  

 

Voor meer inhoudelijke informatie over de bundel klik op deze link:  Toelichting bundel Economie, 

Duurzaamheid en de sociaal-democratie.  

 

  

 

 

http://pvdaduurzaam.nl/?p=1622
http://pvdaduurzaam.nl/?p=1622


Routebeschrijving 

 

Te voet: 
Vanaf het Amsterdamse Centraal Station loopt u in een kwartiertje, via de Nieuwmarkt, naar 
Perdu. 

Met de metro: 
Metrolijnen 51, 53 en 54 brengen u naar station Nieuwmarkt. Van daaruit is het vijf minuten 
lopen naar Perdu. Uitgang Nieuwe Hoogstraat en die straat linksaf oplopen. Over de brug 
linksaf (Kloveniersburgwal) bijna aan het einde (bij Oudemanhuispoort; is bij boekhandel). 

Met de tram: 

Halte Muntplein is de tramhalte die het dichts bij Perdu ligt. Lijnen 4, 9, 14, 16, 24 en 25 
brengen u ernaartoe (let op: lijn 14 rijdt niet van en naar het Centraal Station). Vanaf 
Muntplein is het vijf minuten lopen. 

Met de auto: 
Parkeren is in Amsterdam kostbaar en lastig (en voor de deur van Perdu nagenoeg 
onmogelijk). En vanwege het hectische verkeer in de binnenstad levert een autorit in 
Amsterdam vrijwel altijd aanzienlijke vertraging op. Mocht u toch met de auto willen komen, 
dan kunt u die het beste kwijt in Parking Waterlooplein (hoek 
Valkenburgerstraat/Jodenbreestraat, het best te bereiken via S116). Daar kunt u tot 0.00 u. 
parkeren voor een relatief aardige prijs. Vanaf daar is het een kleine 10 minuten lopen naar 
Perdu. 

 


