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deventer, ankh-hermes kracht van deventer - archiefventer - kracht van deventer voor u ligt mijn eerste
deventer burgerjaarverslag. het burgerjaarverslag is een jaarlijkse rapportage van de burgemeester over de
relatie tussen burger en bestuur. het beschrijft belangrijke ontwikkelingen en resultaten en doet
aanbevelingen voor verdere verbetering. mijn eerste deventer burgerjaarverslag, want na het afscheid van
james van lidth de jeude ben ik sinds juli ... leader de kracht van salland - leader de kracht van salland
leadergebied salland: • gem deventer (zonder stad) • gem olst-wijhe • gem raalte salland is één van de naam
opdracht toekomstvisie 2030 - deventergroting-2017 - aanleiding voor het opstellen van een
strategische toekomstvisie voor deventer. immers, in het hier en nu goed voorsorteren geeft perspectief voor
de toekomst. in de begroting 2008 is dit voornemen reeds aangekondigd. de huidige stadsvisie, het document
waarin onze visie op de verschillende pijlers van beleid in hun samenhang zijn neergezet, loopt af in 2009. los
van de vraag op welke wijze ... schulden lossen we samen op - deventer - schulden lossen we samen op
beleidsplan schuldhulpverlening in deventer 2017 - 2020 geld maakt niet gelukkig. dat heeft het met armoede
gemeen. simon carmiggelt tilburg university terugwerkende kracht van ... - duidelijking’ met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 in verband met het ontlopen van een anti-ontgaansbepaling met
betrekking tot zogenoemde pre-brede- herwaarderingslijfrenten, 4 dewijzigingvan de successiewet per 1
januari 2010, 5 en de werken aan een sterk deventer - d2vry01uvf8h31oudfront - werken aan een sterk
deventer inleiding het cda is er voor iedereen het gaat ons om iedereen. jong en oud, klein en groot, arm en
rijk, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en
werknemer, nieuwkomer en achterblijver. het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. als wij nu niet
doen wat nodig is, zitten zij straks met de gevolgen van ... groene metamorfose wijdeventer, lettele
schalkhaar 5 jaar ... - het jubeljaar 1250 jaar deventer. een mooie gelegenheid om de stad en dorpen te
leren kennen. net als andries heidema is ook ron könig ‘wijkwethouder’ voor het buitengebied. je bent nu ruim
een half jaar actief als waarnemend burgemeester. wat is met jouw frisse blik opgevallen in de dorpen? “de
afgelopen maanden heb ik veel mensen in de dorpen gezien en gesproken. ik was bij ... kracht van gewijsde
in het licht van recente eg-jurisprudentie - kracht van gewijsde in het licht van recente t. barkhuysen
isuniversitair hoofddocentstaats-enbe stuursrechtaan deuniversiteit leiden enadvocaatteamster dam. egjurisprudentie de zaak kuhne &heitznader beschouwd metkuhne & heitz heeft het hof van [ustitie eg een
belangrijke nieuwe bouwsteen toegevoegd aan de effectieve doorwerking van het gemeenschapsrecht. de
oude vertrouwde formele ... de kracht van overijssel: opvallende toename inhoud ... - de kracht van
overijssel: opvallende toename arbeidsplaatsen in overijssel de provincie bracht van de week naar buiten dat
in 2011 het aantal arbeidsplaatsen in overijssel met 1.3% is toegenomen ten opzichte van 2010. vooral in de
stedelijke gebieden en in twente. de verwachting is dat de groei in 2012 lager zal zijn. bij al het economisch
nieuws dat we krijgen is het goed om dit te horen. om ... de kracht van de salland deal - edepot.wur - —
het bidbookjaap starkenburg (stichting ijssellandschap) ... de kracht van de salland deal samen sterk in
landbouw, water, natuur en landschap voorwaarde is dan wel dat een gecombineerd en uitgekiend gebruik van
de grond mogelijk is! 3. de landschappelijke setting waarin de agrariër werkt, wordt steeds belangrijker. het
imago van het agrarisch bedrijf staat voortdurend onder druk: de ... in deventer: meer inzichten via kiss
innovatieve ... - wijk dicht bij het centrum van deventer met zo’n 2000 woningen en 5000 inwo‐ ners. het is
een probleemwijk, maar ook een wijk met kansen. doel van het pro‐ ject kolonisten van de wijk is de bewoners
aan te spreken als creator van de wijk en daarvoor een route uit te zetten. hiervoor kreeg de gemeente
deventer steun van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ... meedoen sportbeleid
2015-2019 - deventer.jaarverslag-2016 - dat is het uitgangspunt van de gemeente deventer. of het nu
gaat om wonen, gezondheid, sport, vrijwilligerswerk of ontmoeten; inzet is een samenleving waarin mensen
betrokken zijn bij elkaar en waarin zij hun kwaliteiten optimaal kunnen inzetten – voor zichzelf, de omgeving
en daarmee de samenleving. meedoen geeft mensen een gevoel van eigenwaarde, draagt bij aan welzijn en
welbevinden en ...
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