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Lugt, Arjen van der

Van: Alberts-Boon, Joke <j.albertsboon@utrecht10.nl>

Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 10:36

Aan: b.schouten@wijkbijduurstede.nl; 'Janssen, Johan'; 'Houtman, Jolien'; 'William van 

Zanen'; 't.vandertorre@debilt.nl'; 'Arnout van Kooij'; 'Hekman, Jelle'; 'Walter 

Hooghiemstra'; 'mvanesterik@wijkbijduurstede.nl'; Karens, Jan; 

griffiebunnik@bunnik.nl; griffier@derondevenen.nl; griffie@montfoort.nl; Lugt, 

Arjen van der; griffie@lopik.nl; griffie@vijfheerenlanden.nl; !Griffie

CC: !U10

Onderwerp: U10-Nieuwsbrief: Terugblik U10-Beraad(t) 3 juli, huisvestingsverordeningen regio 

Utrecht, raadsbrief mobiliteitsconcept, U10-reactie Vervoerplan 2020

Categorieën: Ingekomen Stukken

 
Goedemorgen, 

Zojuist is de nieuwe U10-nieuwsbrief (zie onderaan dit mailbericht) verzonden naar alle bestuurders, ambtenaren 
en (samenwerkings)partners die betrokken zijn bij het U10-netwerk. 

Zoals afgesproken is deze nieuwsbrief niet rechtstreeks naar de raadsleden verstuurd. Wilt u deze nieuwsbrief bij de 
raadsleden in uw gemeente onder de aandacht brengen? 

De link naar de nieuwsbrief is: https://mailchi.mp/bdc17cd55704/u10-nieuwsbrief-juli-2019 

 

 Verstuurde nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van de U10; ga hiervoor 

naar http://www.utrecht10.nl/nieuws en klik vervolgens op ‘Nieuwsbrieven’. 
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Joke Alberts – Boon 
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  Nieuwsbrief U10 juli 2019 

  

Terugblik U10-Beraad(t) 3 juli |  Nieuwe huisvestingsverordeningen | Raadsbrief mobiliteitsconcept Wiel 

en spaken | U10-reactie Vervoerplan 2020     

 

 

 

 

Terugblik U10-Beraad(t) 3 juli: beoordelingskader 

en besluitvorming  

Op het U10-Beraad(t) werden U16-raadsleden meegenomen in het 

proces van Ruimtelijk-economische Koers van de U10 naar het REP 

voor de U16, de bouwstenen/rapporten en de reacties daarop van de 

raden, het beoordelingskader voor het REP, de samenwerking met 

Rijk en Provincie, de betekenis voor gemeenten en de besluitvorming. 

 

Verslag plenaire bijeenkomst: REP-proces, beoordelingskader en 

besluitvorming 

Verslag deelsessie REP in samenhang met UNED en POVI 

Verslag deelsessie Startnotitie Regionale energietransitie 

Verslag deelsessie Ontwikkelbeeld Groen en landschap 

 

 

Behoud inschrijfduur in nieuwe 

huisvestingsverordeningen regio Utrecht 

In de regio Utrecht hebben 16 gemeenten samengewerkt bij het 

opstellen van de gemeentelijke huisvestingsverordening per 1 juli. In 

deze verordening staan regels voor de verdeling van schaarse 

woonruimte en aanpassing van de bestaande 
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woningvoorraad.  Belangrijkste wijziging is het behoud van 

inschrijfduur. 

Lees meer  

 

 

 

Raadsbrief mobiliteitsconcept Wiel met spaken 
De U10-raden zijn of worden nog geïnformeerd over het 

verstedelijkings- en mobiliteitsconcept Wiel met spaken.  

Lees meer 

 

 

 

 

U10-reactie Vervoerplan 2020 

"De koerswijziging van het Vervoerplan 2020 om toe te gaan naar een 

kwalitatief hoogwaardig kernnetwerk ondersteunen wij. Tegelijkertijd 

constateren wij dat er ook wijzigingen in de dienstregeling worden 

voorgesteld die nadelig uitpakken voor groepen reizigers die hierin niet 

gecompenseerd worden. De U10 maakt zich hier zorgen over."  

Lees hier de volledige U10-reactie 

 

 

Uitschrijfbutton Nieuwsbrief U10  
 

 

Copyright © 2016 Procesteam U10.  

Ons e-mailadres is: 

info@utrecht10.nl 
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