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Gemeenten en provincie strijden samen tegen leegstand kantoren
Acht Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht
hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen de
leegstand van kantoren. Wapens zijn een beperking van de
nieuwbouw en het stimuleren van de transformatie van
leegstaande kantoren. Deelnemende 'kantoorgemeenten'
zijn Houten, Leusden, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht,
Woerden, Amersfoort en Veenendaal. Zij zijn het met de
provincie Utrecht eens dat de aanpak van leegstaand
vastgoed nodig is om het vestigingsklimaat te verbeteren,
de kracht van sterke steden optimaal te benutten en de
economie op niveau te houden.
 Klik hier voor meer informatie.
 Meer over de bestrijding van de leegstand in het kantorenvastgoed vindt u op de website:
www.utrechttransformeert.nl.

Bijeenkomst NUZO en VNG Utrecht over trends in de ouderenzorg
Op donderdag 10 maart 2016 vindt in de raadzaal van het
gemeentehuis van Zeist een gezamenlijke bijeenkomst
plaats van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen)
en de VNG afdeling Utrecht over trends in de ouderenzorg.
De bijeenkomst biedt deelnemers de gelegenheid om
informatie te ‘halen en brengen’ over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg en wonen,
maar zeker ook om inspiratie op te doen om zaken in eigen
gemeente op te pakken. De bijeenkomst is bestemd voor
wethouders (zeker degenen met ouderenbeleid of wonen in hun portefeuille) en raadsleden. Ook
afdelingshoofden en beleidsmedewerkers ouderenzorg zijn welkom.
 Klik hier voor meer informatie

Studiedag Naar een beter buitengebied
364 van de 393 gemeenten hebben meer dan 50 procent
landelijk gebied. Voor deze gemeenten is een goede
inrichting van het buitengebied belangrijk en dit vraagt om
een duidelijke bestuurlijke visie. Het programma Landelijk
Gebied van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) houdt op woensdag 17 februari 2016 een studiedag
waar gemeenteambtenaren in één dag worden
geinformeerd over alle voor het buitengebied relevante
thema´s bij een bestemmingsplan.


Klik hier voor meer informatie.

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.

Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling
Op donderdag 18 februari 2016 wordt in DeFabrique in
Utrecht het Verbindingsdebat Binnenstedelijke
Ontwikkeling gehouden. Centraal staan vorm en inhoud
van het nieuw vorm te geven provinciaal stedelijk beleid.
De provincie Utrecht is een aantrekkelijke en economisch
sterke regio, waar mensen graag wonen en werken. Om
aantrekkelijk te kunnen blijven, zijn vitale dorpen en
steden van essentieel belang, want steeds meer mensen
wonen, werken en verblijven in de stedelijke omgeving.
Vanuit Netwerk Utrecht2040 wordt in dat kader al enige tijd gewerkt aan een strategische regionale
agenda op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tijdens het verbindingsdebat wil het netwerk
hierover samen met de provincie Utrecht in gesprek gaan met nieuwe én vertrouwde partijen die
actief zijn in de binnenstedelijke ontwikkeling.
 Klik hier voor meer informatie.

Uitgelicht: agenda op website landelijke VNG
Op de website van de landelijke VNG vindt u onder andere een
uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars et
cetera, die de VNG de komende maanden (mede) organiseert. Op de
agenda zijn ook andere bijeenkomsten te vinden die de VNG graag
onder de aandacht van gemeenten wil brengen.

Klik hier voor de agenda van de VNG.

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 agenda vastleggen.

Volg ons op Twitter, LinkedIn en YouTube
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws? Bekijk en volg ons profiel op Twitter.
Door aan uw tweet #vngutr toe te voegen komt u automatisch in ons overzicht op de
homepage van onze website te staan.
U kunt ook zelf meepraten over actuele thema’s in de beslotenheid van onze discussiegroep
op LinkedIn.
En op ons YouTube-kanaal vindt u onder andere meerdere videoverslagen en
impressies van de Voor- en Najaarscongressen van de VNG afdeling Utrecht.

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.

