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VVG Nieuws

33. Save the date

Jubileumcongres van de VvG in Rotterdam op
woensdag 22 september 2021

Op 13 november 1981 werd de Vereniging van Grondbedrijven opgericht in Enschede. Na de oprichting groeide het
aantal aangesloten leden en donateurs snel. Vanaf 2009
zijn we verder gegaan onder de naam VvG. We hebben vele
illustere bestuursleden in ons midden mogen hebben en
zullen onze nieuwe voorzitter gauw aan u voorstellen. Daarover meer in een volgende editie van ons praktijkblad.

promoten, want wat een prachtige stad is dat en wat een
gebiedsontwikkelingen zijn daar gaande. MerweVierhavens, Katendrecht, de Rijnhaven, Feyenoord City, Hart van
Zuid zijn zo een aantal ontwikkelingen waar Rotterdam druk
mee bezig is. Wij zijn samen met de gemeente Rotterdam
ons jubileumcongres aan het voorbereiden en het wordt
nog lastig kiezen tussen al die projecten!

De VvG probeert door het organiseren van congressen
en bijeenkomsten haar steentje bij te dragen aan kennisuitwisseling en het vergroten van het netwerk van haar
leden. Daarnaast staan op de website van de VvG zaken die
actueel zijn. En is deze website tevens een bron van kennis
omdat veel interessante publicaties en links op één plek
verzameld zijn. Bent u lid of donateur van onze vereniging
en wilt u de artikelen uit ons praktijkblad Grondzaken en
gebiedsontwikkeling online lezen? Mail dan uw zakelijke
mailadres naar: info@vvg.nl.

Het liefst zouden we u alles laten zien, maar dat is natuurlijk onmogelijk in één middag. Maar u zult tijdens de
rondleidingen uiteraard wel ruimschoots de gelegenheid
krijgen om een deel van de mooie gebiedsontwikkelingen
in Rotterdam te zien. Naast het bezoeken van de diverse
projecten willen we ook weer sprekers uitnodigen, die hun
kennis met u zullen delen. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de mogelijkheden vanwege corona. Noteer
daarom alvast woensdag 22 september 2021 in uw agenda.
Wij hopen u dan in goede gezondheid en weer persoonlijk
te kunnen ontmoeten!

Dit najaar bestaat de VvG dus veertig jaar! En dit jubileum
hopen we op woensdag 22 september 2021 groots te vieren
in Rotterdam. We hoeven Rotterdam natuurlijk niet te
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■
SAVE THE DATE

Wanneer: 22 september 2021
Waar: gemeente Rotterdam
Meer info: het programma kunt u te zijner tijd vinden
op www.vvg.nl.
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