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VNG Utrecht scherper in beeld 
via eigen YouTube-kanaal

Tijdens en na onze jubileumbijeenkomst van 9 januari 2019 zijn diverse
video-opnames gemaakt. Het resultaat daarvan vindt u op ons YouTube-
kanaal. 
 
De eerste reacties op ons nieuwe logo, wat de VNG Utrecht voor haar leden
betekent en de komende dagen ook felicitaties met het 100-jarig bestaan en
natuurlijk een impressie van de viering van het jubileum zelf. U kunt het deze
week allemaal bekijken op ons YouTube-kanaal. 
 
Dit jaar gaat de VNG Utrecht meer video's publiceren rond en over de
verschillende bijeenkomsten die zij organiseert. Zoals deze impressie van ons
Najaarscongres. Het loont dus om regelmatig even een kijkje te nemen. Al was
het maar om een indruk te krijgen van de wijze waarop de VNG Utrecht voor
haar leden het nuttige met het aangename weet te verenigen. 
 
Bekijk onze video's...
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Nieuwsbrief VNG Utrecht

https://mailchi.mp/66cc1b6c3c39/nieuwsbrief-vng-utrecht-7-februari-233983?e=[UNIQID]
https://youtu.be/yOunaofCOL4
https://youtu.be/_0d6kWmz6f0
https://youtu.be/qtTnhNM2kBQ
https://youtu.be/ChWiSTHideI
http://www.youtube.com/channel/UC4BWYThen7BZtvwjGcqgruw


Meld u aan voor het Provinciaal
lijsttrekkersdebat Utrecht

Wilt u weten wat de provinciale politiek de komende vier jaar in petto
heeft voor de Utrechtse gemeenten? Schrijf u dan nu in voor het grote
lijsttrekkersdebat van dinsdag 5 maart. Voor u als lid van de VNG Utrecht is
deelname gratis. 
 
Het provinciaal lijsttrekkersdebat wordt gehouden op dinsdagavond 5 maart
2019 in de foyer van de statenzaal van het Huis voor de provincie Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en
zal rond 21.15 uur zijn afgelopen. Aansluitend is er alle gelegenheid voor
napraten en netwerken.  
 
Tijdens het debat komen de thema’s aan bod die zijn opgenomen in het
Manifest van de Utrechtse gemeenten, zoals bestuurlijke
samenwerking, economie en bedrijvigheid, mobiliteit, landelijk
gebied, woningbouwopgaven, energietransitie en klimaatadaptatie en cultureel
erfgoed en recreatie. 
 
Uitgenodigd zijn de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen,
raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse gemeenten; alle leden van
Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde Staten, de
provinciesecretaris, de statengriffier en de personen op de kandidatenlijsten
voor de statenverkiezingen. Deelname is gratis. 
 
Lees verder...
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