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Voorjaarscongres 2019

De VNG Utrecht houdt haar Voorjaarscongres op vrijdag 24 mei 2019. 

Congreslocatie is Fort Honswijk. Houten treedt op als gastgemeente. Op 

onze website is inmiddels alle praktische informatie gepubliceerd.

U vindt hier onder andere het welkomstwoord van burgemeester Wouter de 

Jong en de nodige informatie over ochtend- en middagprogramma. 's Ochtends 

wil de VNG Utrecht de leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 
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en de nieuwe commissaris van de Koning tijdens het voorjaarscongres een 

podium te bieden om hun bestuursprogramma 2019 – 2023 toe te lichten. 

Uiteraard is dit afhankelijk van de voortgang van de formatie van een nieuw 

college.

’s Middags organiseert de gemeente Houten, aansluitend op de thema’s 

erfgoed, ruimtelijke kwaliteit, en ontwikkelingen in de regio, een interessante 

rondleiding op het Fort Honswijk en een prachtige fietstocht door de omgeving. 

• Klik hier voor onze congrespagina's.

Hans Martijn Ostendorp, oud burgemeester van Bunnik, is spreker in de reeks 

jubileumlezingen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV). Hij geeft zijn lezing op 16 mei aanstaande. De lezing is gratis 

toegankelijk. 

• Verder lezen
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