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Nog 25 plekken vrij op Najaarscongres 2021  
‘Bakken met vertrouwen’

Op vrijdag 19 november 2021 is de VNG Utrecht met haar Najaarscongres-
'Bakken met Vertrouwen' te gast bij de gemeente Baarn. Het fraaie Kasteel
Groeneveld is dit keer de congreslocatie. Na de Algemene Ledenvergadering
praat Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, u bij over Haagse
actualiteiten, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de
kabinetsformatie. Daarna staat het Najaarscongres in het teken
van de bestuursstijl van gemeenten in de komende bestuursperiode. Omdat het
coronavirus nog altijd rondwaart is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht.
Daar moet u snel mee zijn. Want van de 100 beschikbare plaatsen zijn er nog
maar 25 over.

Lees hier meer over het programma.
Klik hier om u meteen in te schrijven.
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Biodiversiteit hoeft geen belemmering 
te zijn voor voortgang bouwproject

De aanwezigheid van beschermde diersoorten op een locatie waar gebouwd,
verbouwd of verduurzaamd moet worden, kan voor gemeenten een behoorlijke
impact hebben op de voortgang van een project. Het soortenmanagementplan
(SMP) biedt de mogelijkheid die impact te beperken. Daardoor kunnen
procedures sneller worden doorlopen en wordt op kosten bespaard. De
provincie Utrecht informeert gemeenten actief over de mogelijkheden.

Lees verder...

Bijeenkomst Bestuurlijk bouwen aan de 
regio Utrecht – Samen aan zet!

Save the date: donderdag 10 februari 2022
Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, is een
nieuwe lichting politici en bestuurders aan zet. Wat wordt de ideale mix van
rood, groen en blauw? Hoe creëren we het ideale woon-, werk-, leef- èn
ondernemersklimaat, terwijl we de natuur en milieukwaliteit maximaal laten
meeprofiteren? En wat is de rol van de bouw- en infrasector daarin?  
Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht en de VNG Utrecht bieden u
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op donderdag 10 februari 2022 een uitgelezen kans om daarover met elkaar
het gesprek aan te gaan. Binnenkort kunt u zich inschrijven voor deze unieke
bijeenkomst. Maar u kunt nu al de datum in uw agenda vastleggen: donderdag
10 februari 2022 in Kanaal30 te Utrecht. Wij verwelkomen u vanaf 16.00 uur
(eindtijd: 20.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.
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