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Overhandiging Manifest van de Utrechtse 

gemeenten

Het Manifest van de Utrechtse gemeenten wordt maandag 18 februari 

aangeboden aan Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie 

Utrecht, en de lijsttrekkers van de aan de provinciale verkiezingen 

deelnemende politieke partijen.

Het manifest is opgesteld in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 

20 maart en behandelt thema’s die de 26 Utrechtse gemeenten graag in het 

provinciaal beleid voor de komende vier jaar terug willen zien. Vrijwel alle 

gemeenten hebben inbreng aangeleverd rond een of meerdere van de zeven 

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 18 februari 2019 8:40:26
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 14 februari 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 14 februari 2019 20:00
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: Nieuwsbrief VNG Utrecht - 14 februari 2019



thema’s in het manifest. Deze zullen nadrukkelijk ook aan bod komen tijdens 

het provinciale verkiezingsdebat dat de VNG Utrecht op 5 maart aanstaande 

organiseert in samenwerking met de provincie Utrecht.

Lees verder...

Woningbouwopgave belangrijk zorgpunt 

voor Utrechtse gemeenten

Wat de Utrechtse gemeenten betreft zou de landelijke VNG zich bij het rijk 

sterk moeten maken voor een uitbreiding van het werkveld van 

woningcorporaties. Alleen zo kunnen zij een bijdrage leveren aan de 

provinciale woningbouwopgave en het op gang krijgen van de doorstroming, 

bijvoorbeeld via de bouw van extra middeldure huurwoningen. 

Dat bleek tijdens een bijeenkomst van de VNG en de VNG Utrecht over de 

Meerjarenvisie 2020-2024 . Aan de hand van drie thema’s 

(woningbouwopgave, klimaat en energie en de informatiesamenleving) 

bespraken de bijna 90 deelnemers, waarvan bijna tweederde raadslid bleek, 

waar de VNG zich de komende vier jaar sterk voor zou moeten maken.

Lees verder...
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