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VNG Utrecht levert input voor

provinciaal formatieproces

De VNG Utrecht is een van de organisaties die is uitgenodigd op 8 mei 2019 

met provinciaal formateur Bram van Ojik in overleg te treden over de concept 

Strategische Agenda Coalitiebesprekingen van de provincie Utrecht. De 

bijeenkomst heeft tot doel om extra input te verzamelen voor de 

onderhandelaars. Dat gebeurt namens de vijf collegevormende partijen 

(GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie). Deze willen de inbreng 

gebruiken in het vervolg van de besprekingen over het coalitieakkoord 2019 – 

2023. Basis voor de inbreng van de VNG Utrecht is het Manifest van de 
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Utrechtse gemeenten, dat namens de 26 Utrechtse gemeenten op 18 februari 

werd aangeboden aan de Commissaris van de Koning en provinciale politici.

• Lees verder...

Houten biedt deelnemers Voorjaarscongres

unieke excursie in en rond Fort Honswijk aan

Het Voorjaarscongres van de VNG Utrecht wordt op vrijdag 24 mei gehouden 

in Fort Honswijk. Tijdens het middagprogramma, verzorgd door gastgemeente 

Houten, krijgen deelnemers een unieke kans om onder deskundige leiding het 

fort en de omgeving te bezoeken. Daarbij worden ook plekken bezocht die voor 

de meeste bezoekers verborgen blijven. U kunt zich nog altijd inschrijven voor 

het Voorjaarscongres en het middagprogramma. Inmiddels zijn al bijna 100 

burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen u 

voorgegaan.

• Lees hier meer over het excursieprogramma.

• Meer informatie over het Voorjaarscongres vindt u op onze 

congrespagina's.

• Bekijk hier de welkomstboodschap van burgemeester Wouter de Jong 

van Houten.
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