
  
 
 

 

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 – februari 2018 
 

Besturen doe je samen! - Utrechtse informatiemarkt 
Op woensdag 21 maart 2018 worden er weer 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Enkele weken daarna 

gaan de gemeenteraden in hun nieuwe samenstelling van start. 

De provincie Utrecht en de VNG afdeling Utrecht houden ter 

introductie voor de nieuwe gemeenteraden en colleges op 

woensdag 11 april 2018 in het provinciehuis van Utrecht een 

kennismakingsbijeenkomst met een informatiemarkt.  

Meer dan 40 organisaties en instellingen, die in de provincie Utrecht actief zijn, presenteren zich 

tussen 16.00 en 20.00 uur aan de gemeentepolitiek. Daarnaast worden diverse actuele thema’s 

nader belicht en is voorzien in een gevarieerd inhoudelijk programma met workshops, presentaties 

en films. Om 18.00 uur kunt u gebruik maken van het lopend buffet. Al met al biedt de 

informatiemarkt raadsleden en colleges een unieke gelegenheid om zich in korte tijd te laten 

informeren over tal van onderwerpen waarzij de komende raadsperiode mee te maken kunnen 

krijgen. Daarnaast is er volop gelegenheid om kennis te maken met collega-raadsleden, 

gedeputeerde en provinciale staten van de provincie Utrecht, het bestuur van de VNG afdeling 

Utrecht en natuurlijk de mensen achter de organisaties die in deze provincie een belangrijke rol 

spelen. 

• Klik hier voor meer informatie en uw inschrijving. Deelname is gratis. 

 

Lokaal samenspel met inwoners kan wel degelijk succesvol zijn 
Juridisch, financieel en organisatorisch zijn er nog de nodige hordes 

te nemen, maar dat neemt niet weg dat participatietrajecten ook in 

de huidige praktijk succesvol kunnen zijn. Dat bleek tijdens de 

bijeenkomst ‘Lokaal samenspel in verandering’ van de VNG afdeling 

Utrecht, Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht. De bijeenkomst, 

die onder leiding stond van senior adviseur Saskia van Grinsven van 

Movisie, werd gehouden in Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Dat was 

een alleszins toepasselijke locatie. Voor het behoud ervan kwamen de inwoners namelijk massaal in 

beweging, toen in 2013 bleek dat de gemeente het Fort en daar gevestigde buurtcentrum wilde 

opdoeken. 

• Klik hier voor de terugblik op de bijeenkomst. 

 

Provincie Utrecht zet vol in op binnenstedelijk bouwen 
In de strijd tegen het oplopende tekort op de Utrechtse woningmarkt 

willen provincie, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen de 

komende drie jaar 7.000 woningen per jaar bouwen. Een belangrijk deel 

daarvan moet binnenstedelijk worden gerealiseerd. Dat is de insteek van 

de Actie Agenda Woningmarkt. Om de versnelling te faciliteren en de 

ambities waar te maken heeft de provincie voor de uitvoering van de Actie 

Agenda in de periode tot 2021 een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. 

• Klik hier voor meer informatie. 
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Stresstest is eerste stap op weg naar klimaatbestendige gemeenten 
Ruimtelijke adaptatie staat bij gemeenten nog nauwelijks op 

de radar. Terwijl het wel degelijk van groot belang is om te 

weten wat droogte, hitte en een teveel aan water met de 

gebouwde omgeving doet. Daarom zou iedere gemeente in 

ieder geval een klimaatstresstest moeten laten uitvoeren. 

Die brengt de kwetsbaarheid namelijk haarscherp in beeld. 

Dat advies kregen gemeenten tijdens een bijeenkomst over 

ruimtelijke adaptatie in de provincie Utrecht, die op 15 

februari 2018 werd gehouden in De Observant in Amersfoort. De bijeenkomst was georganiseerd 

door de VNG afdeling Utrecht en de provincie Utrecht, in goed overleg met Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens de bijeenkomst werd ook de 

Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend. 

• Klik hier voor de terugblik. 

 

Nieuwegein viert 100 jaar kiesrecht 
Het kiesrecht bestaat 100 jaar. De gemeente Nieuwegein heeft naar 

aanleiding daarvan een speciale editie gepubliceerd van het kwartaalblad 

Cronyck de Geyn van drie samenwerkende Nieuwegeinse musea. '100 

jaar Kiesrecht en Politiek in Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein', luidt de 

titel van de speciale uitgave. Daarin veel aandacht voor de historie en het 

werk van de gemeenteraad en de politici en bestuurders op het huidige 

Nieuwegeinse grondgebied. De publicatie is op aanvraag gratis 

verkrijgbaar bij het secretariaat van de VNG afdeling Utrecht. Stuur 

daartoe een e-mail naar secretariaat@vngutrecht.nl, onder vermelding 

van uw naam en adresgegevens. 

• Klik hier voor meer informatie. 

 

Democratie vereist dat politici weer met elkaar in gesprek gaan 
De representatieve democratie functioneert het best als politici echt met 

elkaar in debat gaan en ook luisteren naar elkaars standpunten en 

argumenten. Maar juist daarin schiet de politiek in Nederland danig tekort, 

vindt John Bijl, directeur van het Periklesinstituut en columnist van 

Binnenlands Bestuur. “De echte uitdaging is: hoe zorgen we ervoor dat politici 

weer in gesprek komen met elkaar?” 

John Bijl was gastspreker van een bijeenkomst van de VNG afdeling Utrecht en 

het programma Lokale Democratie in Beweging (VNG/BZK) op woensdagavond 

21 februari 2018 in het stadshuis van Nieuwegein. De avond werd geleid door 

Marcella van Esterik, griffier van Wijk bij Duurstede en bestuurslid van de VNG afdeling Utrecht. 

• Klik hier voor een terugblik. 
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Data Voor- en Najaarscongres VNG Utrecht 
Het Voorjaarscongres 2018 van de VNG afdeling Utrecht 

wordt gehouden op vrijdag 1 juni 2018. Amersfoort is 

gastgemeente. Gekozen is voor een bijzondere locatie: de 

Veerensmederij. Het Najaarscongres volgt op vrijdag 16 

november 2018. Tijdens deze bijeenkomsten zal ook de 

halfjaarlijkse ledenvergadering worden gehouden.  

Leden met suggesties voor een interessant thema en 

gemeenten die als gastgemeente voor het Najaarscongres willen optreden zijn van harte uitgenodigd 

zich te melden bij Pim Bannink, ambtelijk secretaris van de VNG afdeling Utrecht. Dat kan 

telefonisch: 030-6071301, of per e-mail: p.bannink@vngutrecht.nl. 

• Klik hier voor meer informatie over het Voorjaarscongres. 

 

Volg @vngutrecht op Twitter 
Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuws en de actuele agenda? 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. 

 

Bezoek ons Youtube-kanaal 
Op ons YouTube-kanaal vindt u diverse videoverslagen van onze eerder gehouden 

Voorjaars- en Najaarscongressen. 
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