Vleermuizen in de stad symposium 2013
Foto: Erik Korsten.

15 november, 12:00 – 17:00
Emmaüskerk,  
Noordewierweg 131, Amersfoort
#citybats2013
Beste heer / mevrouw,
Hierbij nodigen we u uit voor het symposium ‘Vleermuizen in de stad’ dat op
vrijdag 15 november plaatsvindt in Amersfoort. Tijdens dit symposium hoort
u alles over recente ontwikkelingen rond vleermuizen in stedelijk gebied.
Eerdere edities van ‘Vleermuizen in de stad’ kregen veel belangstelling. Daarom
hopen we ook u dit jaar in Amersfoort te mogen verwelkomen.
Speciale aandacht op het vleermuizen in de stad symposium gaat dit jaar
naar vleermuizen in de bouw. Op de achterkant van deze uitnodiging vindt u
het programma. Amersfoort werkt samen met de ministeries van BZK en EZ
aan het ontwikkelen van een leidraad over hoe om te gaan met vleermuizen
bij werkzaamheden aan gebouwen. Dat is de reden om dit jaar nadrukkelijk
aannemers, isolatiebedrijven en woningcorporaties bij het symposium te
betrekken.
Registratie & Informatie
Deelname aan het vleermuizen in de stad symposium is gratis. U kunt zich
aanmelden via deze link. Wilt u met een kraam of poster gerelateerd aan
vleermuizen op het symposium staan, neem dan contact op met de organisatie  
via s.vanderwal@amersfoort.nl of 033-4694926.
Wij zien u graag op 15 november in de Emmaüskerk in Amersfoort!
Met vriendelijke groet,
Wethouder Cees van Eijk
Sociale zaken, Onderwijs, Duurzaamheid
en Dierenwelzijn, gemeente Amersfoort
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Hierbij  nodigen  we  u  uit  voor  het  symposium  ‘Vleermuizen  in  de  stad’  dat  op  vrijdag  15  november  
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plaatsvindt  in  Amersfoort.  Tijdens  dit  symposium  hoort  u  alles  over  recente  ontwikkelingen  rond  
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vleermuizen  in  stedelijk  gebied.  Eerdere  edities  van  ‘Vleermuizen  in  de  stad’  kregen  veel  
!
belangstelling,  daarom  hopen  we  ook  u  dit  jaar  in  Amersfoort  te  mogen  verwelkomen.  
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Speciale  aandacht  op  het  vleermuizen  in  de  stad  symposium  gaat  dit  jaar  naar  vleermuizen  in  de  
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bouw.  Op  de  achterkant  van  deze  uitnodiging  vindt  u  het  programma.  Amersfoort  werkt  samen  met  
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de  ministeries  van  BZK  en  EZ  aan  het  ontwikkelen  van  een  leidraad  over  hoe  om  te  gaan  met  
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vleermuizen  bij  werkzaamheden  aan  gebouwen.  Dat  is  de  reden  om  dit  jaar  nadrukkelijk  aannemers,  
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isolatiebedrijven  en  woningcorporaties  bij  het  symposium  te  betrekken.    
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Registratie  &  Informatie    
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Deelname  aan  het  vleermuizen  in  de  stad  symposium  is  gratis.  U  kunt  zich  aanmelden  via  deze  link  
*
>U\QQ!]!>i\QQ!
@A$:,0%#34#!1+''#:!
Wilt  u  met  een  kraam  of  poster  gerelateerd  aan  vleermuizen  op  het  symposium  te  staan,  neem  dan  
!
contact  op  met  de  organisatie.  Wilt  u  via  sponsoring  een  bijdrage  te  leveren?  Neem  dan  contact  met  
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ons  op  via  s.vanderwal@amersfoort.nl  of  033-‐4694926.  
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Wij  zien  u  graag  op  15  november  in  de  Emmaüskerk  in  Amersfoort!  
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Met  vriendelijke  groet,  
  
  
  
Wethouder  Cees  van  Eijck  
wethouder  Sociale  zaken,  Onderwijs,  Duurzaamheid  en  Dierenwelzijn,  gemeente  Amersfoort    
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