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REDMIJNWEG 2013 thema is bekend: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.
Een thema dat duidelijk is en niet tot discussie zal leiden, of juist wel! De themadagen
2013 krijgen vorm. Deze nieuwsbrief zal u al het nodige aan informatie geven.

Meld u hier aan voor
Voorkomen is beter dan genezen
De data en locaties

Net zoals voorgaande jaren zal weer op drie
locaties een serie lezingen – in de vorm van
presentaties en voordrachten – aan u worden
aangeboden. Op donderdag 14 maart start
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN in
EINDHOVEN. Een week later volgen op 20 maart
in BREUKELEN en op 21 maart in ARNHEM de
overige themadagen. U bent steeds welkom
vanaf 13 uur. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur zullen
vier sprekers het woord voeren. Breukelen is
nieuw als locatie om ook West-Nederland kennis
te laten maken met REDMIJNWEG.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Deze one-liner is natuurlijk een cliché, maar wel
een die waar is en die óók geld voor de Infra.
Tijdig en juist onderhoud past in die on-liner.
Maar de themadagen 2013 gaan niet in eerste
instantie over die onderhoudsmaatregelen.
Maar veel meer over de consequenties die
tijdig of te laat onderhoud hebben voor
wegbeheerder en weggebruikers. En zoals
bekend van REDMIJNWEG zijn de sprekers
daarbij grotendeels van “buiten” de wegenbouw.
Omdat zijn andere denkwijzen en andere visies
inbrengen waar de wegenbouwers hun voordeel
mee kunnen doen.

Andere sprekers, daar wordt nog mee
onderhandeld, met name over de wijze waarop
zij op grond van hun deskundigheid vorm
kunnen geven aan VOORKOMEN IS BETER DAN
GENEZEN. Maar u mag en kunt er zeker van
zijn dat ook zij nader ingaan op onderhoud,
schade aan wegen of aan eigendom van derden
als gevolg van wegdekschade. In de komende
nieuwsbrieven meer over de sprekers en hun
voordrachten.
AANMELDEN

REDMIJNWEG houdt van veranderingen

Als
dagvoorzitter
zal
wederom
een
kans
worden geboden aan een
nieuw talent. Verleden
jaar is voor het eerst met
jonge, frisse deskundigen
gewerkt om de middag
vorm te geven. Dit jaar
zal Linda Vermaat van DAGVOORZITTER.NL
als dagvoorzitter de gastsprekers introduceren
en u helpen om een gezonde en scherpe
discussie te voeren.
AANSPRAKELIJKHEID

En de eerste spreker is
inmiddels ook bekend.
Het is de heer Mr. Daan
Versteeg van Rozemond
Advocaten die met de titel
“Als het kalf verdronken
is…” kort maar vooral
scherp zal ingaan op
aansprakelijkheid, waarmee de wegbeheerder
in steeds meer toenemende mate te maken
krijgt in een tijd dat weggebruikers en de
omgeving van de weg steeds mondiger wordt.
Aansprakelijkheid, je zal maar een gat in
de weg hebben een burgers weten de weg
beter te vinden naar het recht dan naar de
wegbeheerder ...

U kunt zich aanmelden via onze website
REDMIJNWEG.nl waar u direct kunt doorklikken
naar de aanmeldpagina. De kosten voor
deelname bedragen slechts € 95,00 inclusief
BTW.
Meld u hier aan voor
Voorkomen is beter dan genezen

REDMIJNWEG platform met nieuwe
partners

Inmiddels zijn de partners voor REDMIJNWEG
ook weer bekend. Naast de partners van het
eerste uur zoals COLDMIX, POSSEHL, RAPID
ASFALT, ESHA, INFRA QUALITY SUPPORT en
RASCHIG zijn partners als VERSLUYS, NTP,
MOUWRIK WAARDENBURG, NTP, Gebr. Van
KESSEL ook in 2013 weer van de partij. En
daarbij hebben nu INTERCODAM, DIEPEVEEN
VOF, BALLAST NEDAM INFRA SPECIALITEITEN en
ook BOUWEND NEDERLAND besloten om het
initiatief van REDMIJNWEG te ondersteunen en
als partner op te treden. Dit alles zorgt ervoor
dat het platform kan werken aan verbeteringen
en vernieuwing van de website. Maar ook voor
het leveren van regelmatige publicaties over
onderhoud, en voor het attenderen van u over
media en persberichten die gaan over zaken
rond wegbeheer. Volg daartoe de website of het
twitteraccount @REDMIJNWEG.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een deskundige bent op het gebied van goed en deskundig wegbeheer en -onderhoud,
en als zodanig bij ons bekend staat.
Afmelden nieuwsbrief - Mijn gegevens aanpassen

