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Beste mensen, 
 
Op 22 november 2017 wordt het derde werkcongres gehouden rond het onderwerp plastic in 
het Werelderfgoed Waddenzee. Deze vindt plaats in het boothuis op de locatie 
“Lauwersmeerplezier” bij de haven van Lauwersoog, Kustweg 30, 9976 VP te Lauwersoog. 
 
Aanleiding 
Wij nodigen u uit omdat u eerder aanwezig bent geweest bij één van de eerdere 
werkcongressen en/of op een andere manier actief bij dit onderwerp bent betrokken. 
 
Doel 
Tijdens dit werkcongres staat de tussentijdse evaluatie van het actieplan plasticvrije 
Waddenzee en de beheerders die de verschillende acties van het actieplan trekken centraal. 
Daarom beginnen we de dag met deze trekkers. We brengen met hen de huidige stand van 
zaken in kaart en de vragen en wensen die afgelopen jaar boven zijn komen drijven. Want 
dat dit onderwerp geen pasklare antwoorden heeft is voor iedereen helder. Maar ook dat er 
veel kennis en ervaring aanwezig is. 
 
Programma  
Wij nodigen u uit om op 22 november om 12.00 uur bij ons aan te sluiten. Zo krijgt u zicht op 
de huidige stand van zaken, kunt u vanuit uw perspectief daar aanvullingen op geven en 
kunnen we ’s middags concreet met elkaar aan de slag met de vragen die er bij de trekkers 
en wellicht ook bij u leven. We verwachten zo met gedeelde kennis en ervaring mooie 
stappen te kunnen zetten met aan het einde van de dag heldere afspraken voor het vervolg.  
 
Informatie 
Op de site van het Programma naar een Rijke Waddenzee kunt u het Actieplan vinden: 
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2017/02/Actieplan-Plastic-Waddenzee_DEF.pdf 
 
Opgave 
We hopen dat u deze middag aanwezig bent en weer geïnspireerd verlaat. Dat u weet waar 
en hoe u uw kracht kunt inzetten in het gezamenlijk streven naar een plastic vrij 
Werelderfgoed Waddenzee en wie uw samenwerkingspartners hierin zijn. Want iedereen kan 
iets doen en samen kunnen we meer. 
 
Laat u weten of u er bij bent voor 16 november via F.Jellema@minez.nl?  
(voor de lunch graag dieetwensen doorgeven indien gewenst) 
 
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.    
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