
  

Heeft u vragen en opmerkingen over of ideeën en suggesties voor de nieuwsbrief van de VNG afdeling Utrecht? 

Wij horen het graag op secretariaat@vngutrecht.nl. 

 

 

Nieuw op vngutrecht.nl – november 2015 
 

Bestuurlijk omdenken is een kwestie van lange adem 
Het is veel ingewikkelder om verbinding te maken met de 

lokale bevolking dan de overheid geneigd is te denken. 

Politici, bestuurders en 

ambtenaren redeneren en 

handelen namelijk vanuit een 

totaal ander referentiekader 

dan inwoners. Dat leidt in de 

praktijk niet zelden tot 

kortsluiting. 

“Bestuurlijk omdenken doe je niet even tussendoor. Het is een tijdrovend 

en ingewikkeld proces”, stelde Wim van Dinten dan ook in zijn bijdrage 

aan het Najaarscongres 2015 van de VNG afdeling Utrecht. De 

drukbezochte bijeenkomst, die als motto ‘Anders denken, anders doen’ 

had meegekregen, werd vrijdag 6 november gehouden op de congreslocatie van vakantiepark ‘De 

Heigraaf’ in gastgemeente Woudenberg. 

 Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 Heeft u deelgenomen aan het Najaarscongres 2015? Vul dan nu het evaluatieformulier in! 

 

Raadsledenbijeenkomst in Culemborg geannuleerd 
Op 25 november 2015 zou de VNG afdeling Utrecht in samenwerking 

met de landelijke VNG en de VNG afdeling Gelderland een bijeenkomst 

in het stadhuis van Culemborg houden over een aantal actuele 

onderwerpen. Deze bijeenkomst moest helaas geannuleerd worden 

omdat er zowel uit Utrecht als Gelderland onvoldoende aanmeldingen 

zijn ontvangen. 

 

VNG Utrecht draagt nieuwe archiefinventaris over aan Het Utrechts Archief 
Sinds 1 januari 2015 werkt de VNG afdeling Utrecht geheel 

digitaal. Daarom is er nu een nieuwe inventaris 

gepubliceerd van het papieren archief over de periode 

2010 tot en met 2014. De nieuwe archiefinventaris is 

opgesteld door archivaris Jacques Lemmink van de 

gemeente Nieuwegein. Lemmink is ook auteur van het 

jubileumboek en de archiefinventaris over de periode 

1919-2009, beide in 2009 gepubliceerd ter gelegenheid 

van het negentigjarig bestaan van de VNG afdeling 

Utrecht. Het bewerkte archief is geschonken aan Het 

Utrechts Archief, de archiefbewaarplaats waar ook het verenigingsarchief over de periode 1919-2009 

wordt beheerd. De schenkingsakte werd namens Het Utrechts Archief ondertekend door Kaj van 

Vliet, rijksarchivaris tevens gemeentearchivaris en afdelingshoofd Inspectie & Collectiebeheer. Voor 

de VNG afdeling Utrecht tekende vice-voorzitter Annemieke Vermeulen. 

 Klik hier voor meer informatie.   
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Archief van VNG Utrecht digitaal ontsloten 
De VNG afdeling Utrecht heeft een nieuwe rubriek toegevoegd 

aan haar website: het archief. Hier vindt u de 

archiefinventarissen van de periode 1919-2009 en van de 

periode 2010-2014, en het Jubileumboek zoals dat in 2009 werd 

gepubliceerd ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van 

de VNG afdeling Utrecht. 

Ook de website van de VNG afdeling Utrecht wordt gearchiveerd 

en kan via vngutrecht.nl met terugwerkende kracht worden 

geraadpleegd tot 3 mei 2014. Dit is het moment dat met het archiveren werd begonnen. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Blokkeer vrijdag 27 mei en 11 november 2016 alvast in uw agenda! 
De data van het Voor- en Najaarscongres van de VNG 

afdeling Utrecht in 2016 zijn inmiddels bekend. Het 

Voorjaarscongres wordt gehouden op vrijdag 27 mei in 

gastgemeente Wijk bij Duurstede. Het Najaarscongres vindt 

plaats op vrijdag 11 november 2016. Voor deze 

bijeenkomst is de  gastgemeente nog niet bekend. Meer 

informatie over programma en locaties volgt. Maar u kunt 

de data nu alvast in uw nieuwe agenda vastleggen. 

 

NUZO Brede Netwerkbijeenkomst 
De veertiende editie van de Brede Netwerkbijeenkomst 

van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) op 

donderdagmiddag 26 november aanstaande staat deze 

keer in het teken van het thema: 'Ouderen en Wonen, 

kansen en bedreigingen'. Na diverse inleidingen over het 

thema, bent u in de gelegenheid om tijdens een tweetal 

tafelgesprekken over dit thema en de diverse sub-thema’s  

met elkaar door te praten. De bijeenkomst wordt 

afgesloten met een netwerkborrel. 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

Volg ons op Twitter en LinkedIn. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? Bekijk en volg ons profiel op 

Twitter. Of wilt u zelf meepraten? Dat kan in de beslotenheid van onze 

discussiegroep op LinkedIn! 

 

VNG Utrecht op YouTube 
Binnenkort vindt u op ons YouTube-kanaal het videoverslag van ons 

Najaarscongres in Woudenberg. Ook kunt u hier de impressies bekijken van 

eerdere voor- en najaarscongressen. 
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