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Mevrouw, mijnheer,
Betreft:
Betreft: Uitnodiging voor de 60e verjaardag van de REGR – 1212-1212-2011,
2011, 9u30 – 13u15
Onze Vereniging is actief in de Europese koepel van de verenigingen van steden en gemeenten, de
REGR (Raad van Europese Gemeenten en Regio's), die meer dan 50 verenigingen uit 39 landen
vertegenwoordigt. De REGR werd opgericht in 1951, vlak na de tweede wereldoorlog, om een
Europa op te bouwen gebaseerd op lokale autonomie en democratie. Sindsdien behartigt de REGR
de belangen van de lokale en regionale besturen bij de Europese instanties en wisselt het onder
zijn leden informatie en goede praktijkvoorbeelden uit in alle bestuursdomeinen.
Dit jaar viert de REGR dus zijn 60-jarig bestaan en dat evenement wordt op 12 december
afgesloten te Brussel. Brussel is immers één van de zetels van de REGR: het merendeel van de
vergaderingen vindt hier plaats, wat heel wat activiteit met zich meebrengt.
Ter gelegenheid van die festiviteiten worden de steden en gemeenten uitgenodigd op een
uitzonderlijk evenement op maandag 12 december, van 9.30 tot 13.15 uur, in het Karel De Grote
gebouw van de Europese Unie:
Unie een dialoog met Commissievoorzitter José Manuel Barroso, de
Commissarissen Johannes Hahn en Danuta Hübner, Voorzitster van het Comité der Regio's
Mercedes Bresso, een unieke gelegenheid om de lokale besturen uit heel Europa samen te brengen
rond het thema bestuur.
Wij hebben de eer u de uitnodiging van de REGR te mogen overmaken in naam van diens
Voorzitter Wolfgang Schuster, Burgemeester van Stuttgart.
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U vindt het programma in de bijlage en in bijgewerkte versie op de website van de REGR
(www.ccre.org/homepage.htm), waar u kan doorklikken naast de puzzel bij "gouvernance en
partenariat". Simultaanvertaling Frans/Nederlands is voorzien.
Als u wil deelnemen, dient u zich in te schrijven aan de hand van het formulier
(http://bit.ly/pg3zgP). U zal er enkele persoonlijke gegevens moeten invullen, ondermeer het
nummer van uw identiteitskaart, die bij de ingang voorgelegd dient te worden. Wacht niet te lang,
want de inschrijvingen stromen binnen en de eerste inschrijvingen krijgen voorrang.
Wij hopen u er te mogen begroeten.
Hoogachtend,

Marc THOULEN
Directeur

Marc COOLS
Voorzitter

