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Positieve reacties op Informatiemarkt 
'Besturen doe je samen 2.0'

Het aantal aanwezigen bleef iets achter bij de verwachtingen, maar zowel
bezoekers als exposanten kijken desondanks terug op een geslaagde editie
van de Informatiemarkt 'Besturen doe je samen 2.0'. De bijeenkomst,
georganiseerd door de provincie Utrecht en de VNG Utrecht en gehouden op
donderdag 7 april, bood nieuwe raadsleden een schat aan informatie over
uiteenlopende organisaties en beleidsthema's die voor gemeenten van belang
zijn. Op onze website vindt u deze beeldimpressie van de markt. 

Mede namens de provincie Utrecht willen wij alle exposanten en
bezoekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het succes van de
Informatiemarkt! 

Digitale informatiemarkt geopend
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Op de website van de VNG Utrecht vindt u nu ook de digitale variant van de
Informatiemarkt, met uitgebreide informatie, video's en downloads met
betrekking tot de thema's die op de fysieke markt werden gepresenteerd. De
inhoud is verzorgd door de exposanten zelf en zal periodiek worden aangevuld
en/of geactualiseerd. Wilt u zelf een ‘kraampje’ op de digitale informatiemarkt?
Neem dan contact op met de VNG Utrecht via webredactie@vngutrecht.nl,
onder vermelding van Digitale Informatiemarkt.

Klik hier voor uw bezoek aan de digitale informatiemarkt.

En nu op naar ons Voorjaarscongres 2022! 
Heeft u noodgedwongen verstek moeten laten gaan bij de
Informatiemarkt? Gelukkig biedt de VNG Utrecht u een herkansing om met uw
collega's in contact te komen tijdens het Voorjaarscongres 2022. Het
programma zal binnenkort bekend worden gemaakt, dus houd onze website in
de gaten. Maar noteer nu alvast de datum: vrijdag 17 juni 2022. Gastgemeente:
De Ronde Venen.

Save the date: 
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Masterclass Bouwen Utrecht

Na de gemeenteraadsverkiezingen start een nieuwe bestuursperiode. Nieuwe
bestuurders doen hun intrede, soms met een informatieachterstand op het
gebied van bouw en infra. Op maandag 13 juni organiseren de provincie
Utrecht, Bouwend Nederland regio Randstad Noord en de VNG Utrecht
daarom een Masterclass Bouwen Utrecht. Het doel is om raadsleden en
wethouders in kort tijdbestek te informeren over diverse relevante onderwerpen
in hun portefeuille. Daarnaast willen de organisatoren op een aantal
onderwerpen discussie voeren over rollen en handelingsperspectieven om
samen ambities te realiseren.

Klik hier voor meer informatie.
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Wilt u veranderen hoe u deze mail ontvangt? 
U kunt uw voorkeuren wijzigen or uw inschrijving stopzetten. 
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