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U I T N O D I G I N G 

In gesprek met Eurocommissaris 

Vytenis Andriukaitis 

9 juni 2016 

17.15 – 18.45 

Receptie 

Natlab / Plaza Futura, Eindhoven 

 

 

Interesseert het volksgezondheids- en gezondheidsbeleid u? Vindt u dat moderne 

technologieën zoals e-gezondheidszorg en mobiele gezondheidszorg behandeling en zorg 

kunnen ondersteunen? Bent u bezorgd over de zorggerelateerde uitdagingen in een 

vergrijzende samenleving? Hebt u vragen op het gebied van voedselveiligheid? 

Op 9 juni 2016 komt Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis naar Eindhoven om in gesprek 

te gaan met Nederlandse burgers. De heer Andriukaitis leidt het team verantwoordelijk 

voor Gezondheid en Voedselveiligheid. Onder leiding van moderator Jan Paternotte en 

samen met loco-burgemeester Mary-Ann Schreurs en Margo Brands van de 

Patiëntenfederatie NPCF, delen zij het podium om al uw vragen en suggesties te 

beantwoorden. 

Deze dialoog is er één uit een serie die de Commissie organiseert in alle landen van de 

Unie. Het debat biedt het grote publiek de gelegenheid rechtstreeks met politici van de 

Europese Unie te spreken over hun rechten, het soort Europa waar ze willen leven en hun 

verwachtingen inzake de EU.  

Voorprogramma 15.00 – 16.45 

Eindhoven is wereldwijd bekend als innovatieve regio, bv via Brainport. De EU stelt 

daarvoor veel middelen beschikbaar. Naar aanleiding van het bezoek van Eurocommissaris 

Andriukaitis hebben een aantal organisaties uit de regio hun handen ineen geslagen om 

ook een voorprogramma aan te bieden om meer specifiek de regionale vraagstukken over 

de technische en sociale innovaties te bespreken.  



 

 

Moderator: Cees Donkers, urban designer van Eindhoven 

14.30: Inloop met koffie, thee 

15.00:  Vier korte inleidingen van initiatiefnemers 

Vragen en antwoorden, onderling en met de zaal  

16.45: Pauze met drankjes 

Voertaal 

De voertaal tijdens het voorprogramma is Nederlands.  

Voor het gesprek met Eurocommissaris Andriukaitis is Engelse vertaling beschikbaar via 

headsets naar en vanuit het Nederlands.  

Locatie 

NatLab / Plaza Futura 

Kastanjelaan 500 

5616 LZ Eindhoven 

Klik hier voor de routebeschrijvingen  

Aanmelding 

Wij stellen uw komst erg op prijs. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis; aanmelden is 

echter verplicht. Reageer daarom per omgaande, want het aantal plaatsen is niet 

ongelimiteerd. Toewijzing gebeurt in volgorde van ontvangst van uw aanmelding. 

 

Klik hier voor uw aanmelding op de centrale aanmeldpagina. 

 

Na uw aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging en we vragen u vriendelijk om 

tevens uw identiteitsbewijs mee te nemen. Ook krijgt u de mogelijkheid om al vooraf uw 

vragen of suggesties aan te melden. Op deze manier kunnen wij het programma het beste 

voorbereiden en haalt ook u het beste resultaat uit deze bijeenkomst. 

 

Zou u niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn, dan kunt u de 

burgerdialoog live volgen via deze website. Daarnaast kunt u opmerkingen indienen via 

de Twitter hashtag #eudialogues. 

Met vriendelijke groet, 

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland   

mede namens

Europe Direct Eindhoven 

Brainport Development 

Academisch Genootschap 

 

Avans Hogeschool 

Stadambassade Eindhoven 

Zorgbelang Noord-Brabant 

http://www.natlab.nl/informatie/Adres_bereikbaarheid/
http://www.ag-eindhoven.nl/eu-tafel
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_nl.htm
https://twitter.com/search?q=%23eudeb8
http://ec.europa.eu/netherlands/index_nl.htm
http://www.edic-eindhoven.nl/
http://www.brainport.nl/
http://www.ag-eindhoven.nl/
http://www.avans.nl/
https://stedenintransitie.nl/eindhoven
http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=147

