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Online bijeenkomst: Bestuurlijk bouwen aan
regio Utrecht - Samen aan zet

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, is een
nieuwe lichting politici en bestuurders aan zet. Hoe gaat u als lokaal openbaar
bestuurder de uitdagingen aan waar we met elkaar voor staan? Wat wordt de
ideale mix van rood, groen en blauw? Hoe creëren we het ideale woon, werk,
leef- én ondernemersklimaat, terwijl we de natuur en milieukwaliteit maximaal
laten meeprofiteren? En wat is de rol van de bouwsector daarin? Zijn zij onze
hoop in bange dagen? Kunt u bij hen terecht voor raad en daad of moet u na
elk overleg opnieuw uw vingers tellen? 
Bouwend Nederland Regio Randstad Noord, VNO-NCW Midden en de VNG
Utrecht bieden u een uitgelezen kans om daarover met elkaar het gesprek aan
te gaan. Op donderdag 10 februari 2022, dus ruim voor de
gemeenteraadsverkiezingen, krijgt u in een online bijeenkomst uitgebreid de
gelegenheid om met collega bestuurders en bouwbedrijven uit de Utrechtse
regio standpunten en argumenten uit te wisselen. Wij geven u alle ruimte om
kennis te nemen van, maar zeker ook begrip te kweken voor elkaars posities.

Klik hier voor meer informatie en uw aanmelding.
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Utrechtse bestuurders stappen over 
naar nieuw kabinet

Zowel de provincie als de stad Utrecht raakt een bestuurder kwijt aan het
nieuwe kabinet Rutte. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is benoemd tot minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wethouder Maarten van Ooijen
wordt  staatssecretaris Jeugd en Preventie. Het bestuur van de VNG Utrecht
feliciteert beiden van harte en wenst hen veel succes met hun nieuwe
werkzaamheden. Maandag 10 januari is het nieuwe kabinet ten overstaan van
Zijne Majesteit de Koning beëdigd.

Lees verder...

Dijkgraaf Jeroen Haan van
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden maakt sinds 1 januari
2022 deel uit van het dagelijks
bestuur van de Unie van
Waterschappen. Zijn portefeuille
heeft betrekking op waterveiligheid.
Deze rol vervult hij naast het
dijkgraafwerk bij De Stichtse
Rijnlanden.

Lees meer...
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De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Het bestuur van de VNG Utrecht wenst alle burgemeesters, wethouders,
gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers van de 26 Utrechtse

gemeenten een in alle opzichten voorspoedig 2022. We kijken uit naar een
goede samenwerking in de komende nieuwe bestuursperiode!

Het secretariaat van de VNG Utrecht is gesloten 
van vrijdag 24 december 2021 tot maandag 3 januari 2022.
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