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Lugt, Arjen van der

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

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 18:55

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

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

'Walter Hooghiemstra'; 'mvanesterik@wijkbijduurstede.nl'; griffiebunnik@bunnik.nl; 

griffier@derondevenen.nl; griffie@montfoort.nl; Lugt, Arjen van der; 

griffie@lopik.nl; griffie@vijfheerenlanden.nl

Onderwerp:  U10-Nieuwsbrief: Kernboodschap U10, Regio Deal vitale wijken, 11 en 27 maart 

regiobijeenkomsten en meer

Categorieën: Ingekomen stuk

Goedenavond, 

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/dd6042518ff4/u10-nieuwsbrief-2020-nr-1 

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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Communicatie U10 

  

U10 netwerk | Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven 
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  Nieuwsbrief U10 

2020 nr. 1 

  

Kernboodschap U10 | Regio Deal vitale wijken | Uitnodigingen regiobijeenkomsten | "Regio 

Utrecht: inhoud als verbindende factor", door Rob van Hilten | Rob Jorg over belang 

samenwerking klimaatakkoord | Bestuurstafels 5 februari 2020  

  

 

 

Kernboodschap U10  

Opgaveteam Lobby en positionering heeft een kernboodschap voor de 

U10-regio opgeleverd: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer 
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Regio Deal Aanpak vitale wijken regio Utrecht 

U10-gemeenten Nieuwegein, Utrecht en Zeist gaan met de Provincie 

en het Rijk samenwerken aan een aanpak voor vitale wijken. Daarbij 

wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van 

leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de 

sociaaleconomische ontwikkeling. De drie gemeenten dienden in 

november, samen met de provincie en steun van de U10, een 

aanvraag in voor deze zogeheten Regio Deal om wijken een extra 

impuls te geven. Op 14 februari heeft het kabinet 15 miljoen euro 

beschikbaar gesteld. De aanpak van deze wijken kan straks een 

voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. Lees meer  

 

  

 

 

Uitnodiging bijeenkomsten 11 en 27 maart 

Staan onderstaande data al in uw agenda? 

 

11 maart: Informatiebijeenkomst voor U16 over REP/RES 

27 maart: Eerste kUs inspiratiebijeenkomst Van beschermd wonen 

naar beschermd thuis 

   

  

 

  

 

"Regio Utrecht: inhoud als verbindende factor" - 

door Rob van Hilten (U10)  

De gemeenten die samen de regio Utrecht vormen, kiezen 

‘gezondheid’ als centraal thema voor hun gemeenschappelijke beleid. 

Dat betekent dat ook al het ruimtelijke beleid vanuit die opgave 

gemaakt wordt. Het blijkt nu, dat een inhoudelijk thema zoals 

gezondheid het voor de gehele ruimtelijke ontwikkeling makkelijker 

maakt om een dialoog tussen de verschillende sectoren op gang te 
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brengen. Met als gevolg dat ruimtelijk beleid minder sectoraal ingevuld 

kan worden. Lees meer 

 

  

 

 

Klimaatakkoord: Rob Jorg over belang van 

samenwerking in U16  

Met een stemmingsuitslag van 99,7 procent hebben gemeenten 

aangegeven dat het Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt 

om met de energietransitie aan de slag te gaan. 

Rob Jorg, bestuurlijk trekker bestuurstafel Klimaatneutrale regio: "Deze 

enorme opgaven kunnen we als regio alleen succesvol doen als we 

samen met deze overheden, onze inwoners en andere 

belanghebbenden optrekken."  Lees meer 

 

  

 

 

Ter tafel: verslagen bestuurstafels 5 februari 

Op 5 februari waren er weer bestuurstafels, in gastgemeente De Bilt. 

Hieronder leest u een inhoudelijke terugblik. 

 

Duurzame bereikbaarheid 

Economische positionering 

Gezonde en inclusieve regio 

Gezonde woon- en leefomgeving 

Groen en landschap 

Klimaatneutrale regio 

 

  

 

 

Uitschrijfbutton Nieuwsbrief U10  
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