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Bijeenkomst over bouwopgave regio Utrecht
doorgeschoven naar het najaar
Bouwend Nederland Regio Randstad Noord, VNO-NCW Midden en de VNG
Utrecht hebben besloten de bijeenkomst van 10 februari over de bouwopgave
in de regio Utrecht te verschuiven naar komend najaar. Het besluit is genomen
omdat er tot op heden te weinig aanmeldingen zijn ontvangen. Via de website
van de VNG Utrecht houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte van eventuele
nieuwe ontwikkelingen.

De CDA-fractie in Provinciale Staten
van Utrecht draagt Mirjam Sterk
voor als opvolger van oudgedeputeerde Hanke Bruins Slot, die
minister van BZK is geworden.
Mirjam Sterk zat van 2002 tot 2012
in de Tweede Kamer. Als Provinciale
Staten (PS) met de voordracht
instemt, neemt Sterk de taken van
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aanstaande over.
Lees meer...

De gemeenteraad van Renswoude
heeft burgemeester Petra
Doornenbal-van der Vlist
aanbevolen voor herbenoeming.
Mevrouw Doornenbal, tevens
bestuurslid van de VNG Utrecht, is
sinds september 2016 burgemeester
van Renswoude. Haar eerste termijn
loopt in september 2022 af.
Lees meer...

Voordracht Bakhuis-Woltersprijs geopend
Inwoners van de provincie Utrecht kunnen weer kandidaten voordragen voor de
Bakhuis-Woltersprijs 2022. De prijs, die vorig jaar werd gewonnen door Lineke
Maat, toenmalig directeur van de stichting Taal Doet Meer, geeft erkenning aan
een persoon die zich in de provincie volop inzet voor de maatschappij en voor
vrouwenemancipatie in het bijzonder. Via www.bakhuiswoltersprijs.nl kunnen
tot en met zondag 6 februari kandidaten worden voorgedragen.
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Festival #MijnStemTelt over
jongeren en democratie
Democratie kan niet zonder de betrokkenheid van jongeren. Desondanks
staan jongeren vaak aan de zijlijn. De gemeenten Etten-Leur, Groningen,
Heerenveen, Heerhugowaard, Kerkrade en Urk willen dat veranderen en
hebben samen met de VNG en het ministerie van BZK een online event in
elkaar gezet dat plaatsvindt op 3 maart, vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Lees meer...
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