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HERFSTAVONDLEZINGEN 2005:  “Europa” 
 
 
Dit jaar besteedt Rotary Club Sittard in de cyclus Herfstavondlezingen aandacht aan 
een thema dat ons allen, in ieder geval in het afgelopen jaar, voor op de tong heeft 
gelegen: Europa.  
 
Het is de bedoeling dit zeer brede onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te 
belichten en al doende een verdieping aan te brengen, die wat verder gaat dan wat 
de gemiddelde burger uit de kranten haalt. 
 
Europa in al zijn facetten behandelen is in het tijdsbestek van een viertal lezingen 
uiteraard niet mogelijk. We zoeken het daarom in de kwaliteit van de inleiders die 
allen op de een of andere wijze bij Europa zijn betrokken, hetzij in directe zin in hun 
dagelijks werk, hetzij bij de uitoefening van hun beroep in een Europese context. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 
17 oktober. “Europa tussen ideaal en werkelijkheid”. 
Spreker: Drs. René van der Linden. Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa (CTRL +klikken voor meer informatie) 
 

Na een korte schets van de historische ontwikkelingen zal dhr v.d. Linde vooral 
aandacht schenken aan het spanningsveld tussen de noodzakelijke vooruitgang in 
het Europese integratie proces en het gebrek aan leiderschap en durf bij de 
verantwoordelijke besluitvormers. Of zo men wil, de gapende kloof tussen de 
mondiale kansen en bedreigingen voor Europa als geheel, en de vaak pragmatisch 
en nationaal georiënteerde politici. 
 
Voor deze avond worden ook de partners van de leden uitgenodigd en we rekenen 
dan ook op een grote opkomst. 
 

 
24 oktober. "Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Criminaliteit" 
Spreker dhr. Lou Mennens van de Regiopolitie Zuid. (CTRL +klikken voor meer 
informatie) 
 
Onderwerpen die bij deze presentatie aan de orde komen; Integriteit van de 
overheid, integriteit van het economisch verkeer, screenen van deelnemers aan 
Europese aanbestedingen, weigeren en/of intrekken van vergunningen door 
gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid.  
 
 

http://www.coe.int/t/nl/com/about_coe/default.asp
http://www.politie.nl/Overige/PolitieABC/Internationaal/
http://www.politie.nl/Overige/PolitieABC/Internationaal/
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31 oktober. Europa en het gevecht om de Energie. 
Spreker: ir Frank Choufoer, Directeur DSM Energie Nederland BV. (CTRL +klikken 
voor meer informatie) 
 
  

Voordat een nieuwe Bush een "War on Energy" verkondigt zal de EU haar mind 
moeten opmaken. Daarom zal dhr. Choufoer in zijn lezing inzoomen op de korte en 
vooral de lange termijn knelpunten in de energievoorziening van Europa. Waar halen 
we de komende 50 jaar onze olie, kolen, uranium en gas vandaan? Is er genoeg 
voor iedereen of moet de EU zich voorbereiden op een harde (hopelijk alleen maar 
economische) strijd om de brandstoffen met de USA, China, India en Japan? Wat 
kunnen we verwachten van energiebesparing? En van duurzame energiebronnen. 
M.a.w. hoe sustainable is ons energieplaatje? 

 
 

7 november. "Op weg naar een Europees migratiebeleid? Recente 
ontwikkelingen"   
Spreker: Prof. Dr. Hildegard Schneider, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit 
Maastricht. (CTRL +klikken voor meer informatie) 
 

Prof Schneider richt haar onderzoek aan de universiteit vooral op de vrije beweging 
van natuurlijke personen en rechtspersonen en migratieproblematiek. Als subtitel 
voor haar lezing geeft ze op "Van Amsterdam via Tampere naar Den Haag". 
(CTRL +klikken voor meer informatie over de Europese Raad in Tampere, Finland in 1999) 
 
 
 
 
 
 

Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk om 18:00 uur. Om 18:30 uur is er een korte 
maaltijd. De lezingen starten om 19:00 uur en duren inclusief discussie tot ca 20:15 
uur. Daarna informeel samenzijn. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit 
om een zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers 
wensen we uiteraard de nodige inspiratie toe bij de voorbereidingen en een 
vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Bart, Wim en Har) 
 

http://www.dsm.com/en_US/html/home/dsm_home.cgi
http://www.dsm.com/en_US/html/home/dsm_home.cgi
http://www.unimaas.nl/default.asp?template=werkveld.htm&id=7Q5S7S4HE2J4011FMUB5&taal=nl
http://www.europarl.eu.int/summits/tam_nl.htm

