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Interactieve bijeenkomst ‘Ouderen aan zet’
Op donderdag 12 september houden de VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht
Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform Utrecht Sociaal een interactieve
bijeenkomst over actief burgerschap van ouderen en de deelname van ouderen
bij beleidsontwikkeling en uitvoering. De bijeenkomst is georganiseerd door de
VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform
Utrecht Sociaal. Dagvoorzitter is Anneke Dubbink, raadslid in Houten en
beoogd bestuurslid van de VNG Utrecht.
Lees verder...

Gezocht: best practices van
burgerparticipatie ouderen
In het kader van de interactieve bijeenkomst over actief burgerschap van
ouderen is de VNG Utrecht op zoek naar voorbeelden van projecten waarmee
gemeenten en (ouderen)organisaties proberen de deelname van ouderen bij
beleidsontwikkeling en uitvoering te verhogen. Wilt u op 12 september iets
vertellen over een project of initiatief op het gebied van actief burgerschap van
ouderen in uw gemeente of van uw organisatie? Laat dit dan zo spoedig
mogelijk weten via secretariaat@vngutrecht.nl.
Lees verder...
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Seminar ‘De kunst van bereikbaarheid’
Donderdagmiddag 3 oktober 2019 houden de VNG Utrecht, Bouwend
Nederland, de gemeente Utrecht, MKB Nederland Midden en VNO-NCW –
provincie Utrecht een bijeenkomst over duurzame mobiliteit en wonen in
Midden-Nederland. Hoe pakken we complexe opgaven in het ruimtelijk domein
duurzaam, effectief en innovatief aan? Wat zijn de relevante ontwikkelingen op
onder meer het gebied van mobiliteit en integrale gebiedsontwikkeling?
Lees verder...

Bestuurdersbijeenkomst Herziening
Financiële Verhouding
De VNG organiseert diverse regiobijeenkomsten over de zogeheten herziening
financiële verhouding. De bijeenkomst voor de regio Utrecht wordt gehouden
op 5 september in het Stadshuis van Nieuwegein. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de VNG, in samenwerking met de VNG Utrecht.
Deelnemende gemeentebestuurders zullen hier worden bijgepraat over de
stand van zaken van de herziening en kunnen hun mening geven over de
onderwerpen waarover dit najaar moet worden besloten.
Lees verder...
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