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Meld u nu aan voor de Informatiemarkt
‘Besturen doe je samen 2.0’

Donderdag 7 april 2022 vindt in het Huis voor de provincie Utrecht de
tweede editie plaats van de Utrechtse informatiemarkt ‘Besturen doe je
samen’. De markt, die wordt georganiseerd door de provincie Utrecht en
de VNG Utrecht, begint om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur.  

Wij bieden u een unieke kans om binnen enkele uren geïnformeerd te worden
over een groot aantal beleidsthema’s, die voor gemeenten van cruciaal belang
zijn. Bovendien kunt u – met inachtneming van de dan geldende coronaregels
– op informele wijze kennismaken, contacten aanhalen en ervaringen
uitwisselen met collega-bestuurders en politici van de provincie, de gemeenten
en waterschappen. 

Daarmee is deze Informatiemarkt een onmisbaar onderdeel van het
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraden, zoals die na de verkiezingen
van dinsdag 16 maart 2022 zullen aantreden.

Klik hier voor een terugblik op de Informatiemarkt die in 2018 werd
gehouden.
Klik hier voor uitgebreide informatie op onze website.
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Klik hier voor de registratie van uw deelname.  
Voor toegang is aanmelden verplicht.

Programma 

Tijdens de informatiemarkt kunt u het volgende verwachten:

Uiteenlopende presentaties van organisaties en instellingen die in de
provincie actief zijn;
Actuele informatie over actuele beleidsthema’s zoals: 
- Mobiliteit en bereikbaarheid; 
- Bouwen en wonen; 
- Landbouw, natuur en landschap; 
- Recreatie, toerisme, cultuur en erfgoed, sport; 
- Klimaat, bodem, water, milieu en energie; 
- Economie en onderwijs; 
- Veiligheid, gezondheid en sociaal domein.
Een toelichting op de rol en betrokkenheid van de provincie Utrecht
hierbij;
Diverse leerzame en informatieve presentaties;
Kennismaking met het college van Gedeputeerde Staten, de leden van
Provinciale Staten van de provincie Utrecht en het bestuur van de VNG
afdeling Utrecht;
Ontmoeting met honderden collega-politici en -bestuurders van
provincies, gemeenten en waterschappen;
Vanaf 18.00 uur: een lopend buffet, u aangeboden door de provincie
Utrecht en de VNG afdeling Utrecht.

Klik hier voor uitgebreide informatie.
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Uw deelname 

U kunt zich inschrijven voor een bezoek aan de informatiemarkt als u:

op de nominatie staat om na 16 maart (opnieuw) verkozen te worden in
de gemeenteraad;
bent of wordt benoemd als lid van een raadscommissie;
in functie bent als burgemeester, wethouder, griffier of
gemeentesecretaris;
lid bent van Provinciale Staten Utrecht;
bestuurslid bent van een van de waterschappen binnen de provincie
Utrecht.

Deelname aan de informatiemarkt is gratis. Wel is het noodzakelijk dat u zich
vooraf aanmeldt. In verband met de veiligheid kunnen wij u zonder formele
inschrijving helaas geen toegang geven tot het evenement.

Voor uw inschrijving kunt u gebruik maken van deze link.

Copyright © 2022 VNG Utrecht, Alle rechten voorbehouden. 

Wilt u veranderen hoe u deze mail ontvangt? 
U kunt uw voorkeuren wijzigen or uw inschrijving stopzetten. 
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