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Gemeenten moeten beurs trekken voor
onderhoud eigen infrastructuur

Naast het rijk en de provincies zullen ook de gemeenten meer geld moeten
uittrekken voor de verduurzaming en het onderhoud van hun infrastructuur.
Alleen zo kan de bereikbaarheid van een groeiregio als Utrecht op alle niveaus
worden gegarandeerd. 
Dat zei Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend
Nederland, op het seminar ‘De Kunst van bereikbaarheid’. De bijeenkomst van
de VNG Utrecht, Bouwend Nederland, de gemeente Utrecht, MKB Nederland
Midden en VNO-NCW – provincie Utrecht werd donderdag 3 oktober 2019
werd gehouden op de Tech Campus van het ROC Midden-Nederland in
Nieuwegein. 
Naast Maxime Verhagen sprak de Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom
over de woningbouwopgave. De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende
goede bouwprojecten in de planning komen te staan, aldus Van Muilekom. “We
merken dat bij gemeenten soms de kennis of capaciteit ontbreekt om zachte
plannen hard te maken. De provincie wil daar proactief ondersteuning bij gaan
bieden."

Lees verder...
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Pieter Verhoeve verruilt
Oudewater voor Gouda
Burgemeester Pieter Verhoeve van
Oudewater is voorgedragen als
burgemeester van Gouda. Naar
verwachting wordt Verhoeve op
woensdag 13 november aanstaande
geïnstalleerd.
Verhoeve is ruim 7 jaar
burgemeester van Oudewater
geweest.

Lees verder...

Sjors Fröhlich kandidaat
burgemeester
Vijfheerenlanden
De gemeenteraad van
Vijfheerenlanden heeft in een
buitengewone besloten
raadsvergadering besloten om Sjors
Fröhlich (52) aan te bevelen als
eerste door de Kroon benoemde
burgemeester van de nieuwe
Utrechtse gemeente. Tot zijn
voordracht was Fröhlich
hoofdredacteur van BNR
Nieuwsradio.
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