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Voorjaarscongres 2019

Burgemeester Wouter de Jong van Houten en voorzitter Maarten Divendal van 

de VNG Utrecht heten u welkom. Commissaris van de Koning Hans Oosters 

deelt zijn eerste ervaringen als commissaris in de provincie Utrecht. Johan van 

der Gun, secretaris van de Stichting Honswijk-Everdingen legt uit waarom de 

Nederlandse Waterlinie niet alleen het grootste maar ook een van de mooiste 

Rijksmonumenten van Nederland is. En na een presentatie van Eric Luiten, 

hoogleraar landschapsarchitectuur aan de TU Delft, volgt een plenaire 

discussie over actuele ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: donderdag 16 mei 2019 14:49:10
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 16 mei 2019

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: VNG Utrecht [mailto:webredactie@vngutrecht.nl] 
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 14:48
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 16 mei 2019



Daaraan voorafgaand vaste onderdelen als de algemene ledenvergadering van 

de VNG Utrecht en actuele informatie uit Den Haag, gegeven door Jantine 

Kriens, algemeen directeur van de landelijke VNG. En als smakelijk dessert 

een uniek bezoek aan congreslocatie Fort Honswijk en een fietstocht door de 

directe omgeving, u aangeboden door gastgemeente Houten.

Informatie, inspiratie en interactie: het zijn opnieuw de aantrekkelijke 

hoofdingrediënten van het Voorjaarscongres van de VNG Utrecht, dat wordt 

gehouden op vrijdag 24 mei 2019 in Fort Honswijk. Voor u als lid is deelname 

gratis. Maar enige haast is nu wel geboden: u kunt zich nog maar een paar 

dagen inschrijven! Inmiddels zijn al meer dan 110 burgemeesters, wethouders, 

raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen u voorgegaan.

• Meer informatie over het Voorjaarscongres vindt u op onze 

congrespagina's.
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