[Speciale P[C]N Meet, Greet & Info 2015]
Waarom u deze bijeenkomst niet mag missen!
Interessante presentaties en vaststellen criteria betrouwbare cannabiskwekerij
De speciale P[C]N Meet, Greet & Info op 23 september 2015 belooft een unieke bijeenkomst te worden. Samen
met u gaan we twaalf punten voor een bonafide cannabiskwekerij opstellen. Bovendien verwelkomen we de
topsprekers James Burton, Kaj Hollemans en Tim Vis of Sidney Smeets van Spong Advocaten. Thijs Roes, bekend
van zijn werk voor VICE, leidt het slotdebat.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe het nu! Stuur een e-mail naar info@platformcannabis.nl

Drie topsprekers en een aansprekende debatleider
James Burton
Vietnamveteraan en glaucoompatiënt James Burton was de eerste legale cannabisteler
van ons land. Tussen 1993 en 2005 voorzag hij met zijn Stichting Institute for Medical
Marijuana (SIMM) duizenden patiënten van medicinale cannabis. Bij de introductie van
medicinale cannabis in Nederland, in 2003, is SIMM de enige teler die legaal mag
produceren. Als geen ander weet deze pionier hoe een teler grootschalig gereguleerd
cannabis kweekt; een unieke bron van ervaringskennis.

Kaj Hollemans
Van 2006 tot 2014 werkte mr. Kaj Hollemans als senior juridisch beleidsmedewerker bij
het ministerie van VWS. Hij was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het
beleid rondom alcohol, drugs en tabak. In deze periode adviseerde hij ministers,
burgemeesters, toezichthouders en ondernemers. Sinds september 2014 werkt hij als
zelfstandig adviseur (KH Legal Advice) in Den Haag. Hij is onder meer betrokken bij het
voorgenomen kweekexperiment in Zwijndrecht.

Tim Vis of Sidney Smeets
De juristen van Spong Advocaten hebben sinds 2012 een opmerkelijke reeks
overwinningen in cannabisgerelateerde zaken op hun naam geschreven.
In spraakmakende zaken zoals die van Johan van Laarhoven en 'modeltelers' John
en Ines uit Bierum, oogstten ze veel lof voor hun heldere en overtuigende verdediging.
Afhankelijk van hun overvolle agenda zal of mr. Tim Vis of mr. Sidney Smeets een
actuele presentatie geven, met de nadruk op regulering van de achterdeur.

Debatleider Thijs Roes
Wetenschapsjournalist Thijs Roes, bekend van zijn werk voor VICE, zal het slotdebat
leiden. Hij heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als één van de best ingevoerde
journalisten op het gebied van cannabis en cannabisbeleid.

Zij zijn op 23 september op de P[C]N Meet, Greet & Info in Utrecht. U ook?
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We rekenen op u!
Op 1 juni 2001 kwamen meer dan 100 cannabisondernemers twaalf punten overeen waaraan een bonafide
coffeeshop moet voldoen. Dit gebeurde tijdens het P[C]N-symposium 'De Achter/Tuindeur' in Aarle-Rixtel. Nu de
achterdeur van de coffeeshop op een kier staat en regulering onvermijdelijk lijkt, wil het P[C]N-bestuur een kader
schetsen met criteria waaraan gereguleerde teelt dient te voldoen.
P[C]N heeft tot nu toe geen formeel standpunt ingenomen over gereguleerde cannabisteelt en acht de tijd nu
rijp om samen met de cannabisondernemers een sterk en breed gedragen standpunt te formuleren. Daarom is
het van groot belang dat zoveel mogelijk cannabisondernemers, leden en niet-leden, een bijdrage leveren aan
deze speciale P[C]N Meet, Greet & Info. Laat de overheid deze keer niet zonder uw stem beslissen en kom naar
Utrecht! We rekenen op u!
Nodig uw collega-ondernemers uit en meld u vandaag nog aan: info@platformcannabis.nl.

Press photo growroom James Burton SIMM

Programma PCN Meet, Greet & Info 23 september 2015

Ook niet-leden welkom!

10.30 - 11.30
11.30 - 13.00

De dag is toegankelijk voor alle coffeeshopondernemers: leden én
niet-leden van het P[C]N.
- Leden:
gratis toegang (maximaal 2 personen).
- Niet-leden: per coffeeshop 1 persoon gratis, overigen €65,- per
persoon (lunch en borrel inbegrepen).

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00

inloop
sprekers James Burton, Kaj Hollemans en Tim Vis
of Sidney Smeets
lunch / werkgroepjes
slotdebat, geleid door Thijs Roes
borrel

Aanmelden
Locatie
Route & parkeren

Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4,
3563 MC Utrecht.
www.fortaandeklop.com en hierna

Er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar, dus meld u zo snel
mogelijk aan! Stuur een e-mail naar info@platformcannabis.nl
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[Route en parkeren Fort aan de Klop]
1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht
Voer op de navigatie in: 1e (en niet eerste) Polderweg.
Op de Fort aan de Klop zijn geen parkeerplaatsen; vlak achter het terrein (P) zijn 22 parkeerplaatsen voor
bezoekers. De parkeergelegenheid én de wandelpaden naar Fort aan de Klop staan duidelijk aangegeven. Is de
parkeerplaats vol? Parkeer niet in de berm, maar parkeer op plaats 1 t/m 4 (zie kaartje).

Met de auto
Vanaf de A2 Amsterdam of Den Bosch (vanaf de A12 neem bij Utrecht A2 richting Amsterdam)
 Neem afslag 6 (Ring Utrecht Noord)
 Op Ring Utrecht, bij de eerste rotonde rechtsaf richting bedrijventerrein Overvecht/Vechtsebanen
(Franciscusdreef) ZIE VERDER BIJ 'NAAR DE PARKEERPLAATSEN'
Vanaf de A27 Breda of Hilversum (vanaf de A28 neem bij Utrecht A27 richting Hilversum)
 Neem afslag 31 (Ring Utrecht Noord)
 Volg Ring Utrecht richting Maarssen: bij de tweede rotonde linksaf richting bedrijven terrein
Overvecht/Vechtsebanen (Franciscusdreef) ZIE VERDER BIJ 'NAAR DE PARKEERPLAATSEN'
NAAR DE PARKEERPLAATSEN (zie kaartje)
Links van de P zijn 22 parkeerplaatsen tegen het talud van de Muinck Keizerbrug
P (andere zijde van het fort): laatste afslag voor de Muinck Keizerbrug rechts.
Is de parkeerplaats vol, parkeer dan op plaats 1, 2, 3 of 4 (zie kaartje).
1 (Vechtsebanen): bij de tweede verkeerslichten rechts de Mississippidreef op
2 (Franciscusdreef) en 3 (Orinocodreef/CostaRicadreef): bij de tweede
verkeerslichten links de Orinocodreef op
4 (overzijde van de Vecht): over de Muinck Keizerbrug links of rechts
5 (tuin fortwachterswoning): laden en lossen, maximaal 20 minuten

Met de bus vanaf Utrecht Centraal
Lijn 6 richting Zuilen (via Overvecht)
 Uitstappen bij halte Orinocodreef (op de Japuradreef)
 Loop de Orinocodreef op (15m. terug tegen de rijrichting van de bus in)
 Over de brug links het wandel- en fietspad op ((vaart aan de linkerhand)
 Einde rechts, 1e Polderweg, ingang Fort aan de Klop
Lijn 26 richting Zuilen of lijn 36 richting Maarssen
 Uitstappen bij halte J.M. de Muinck Keizerlaan
 Steek de J.M. de Muinck Keizerbrug over (vanaf de brug is aan de rechteroverzijde het fort al zichtbaar)
 Neem de voetgangerstrap naar beneden, naar de Vechtdijk
 Volg de Vechtdijk (rivier aan de rechterhand)
 Neem de eerste straat links, 1e Polderweg, ingang Fort aan de Klop
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