Van: VNG Utrecht [mailto:vngutrecht@NIEUWEGEIN.NL]
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 13:30
Aan: VNG Utrecht
Onderwerp: Uitnodiging lijsttrekkersdebat dinsdagavond 5 maart in Huis voor de provincie.

Uitnodiging
Lijsttrekkersdebat op dinsdagavond 5 maart 2019
Huis voor de provincie
Aan:



de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en
griffiers van de Utrechtse gemeenten;
alle leden van Provinciale Staten, de leden van het college van Gedeputeerde
Staten, de provinciesecretaris, de statengriffier en de personen op de
kandidatenlijsten voor de statenverkiezingen.

Op 20 maart 2019 kunnen ook de Utrechtse burgers weer naar de stembus. Dan
vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Dat is ook een belangrijk
moment voor gemeenten! Reden voor de VNG Utrecht om wederom in
samenwerking met de provincie Utrecht een lijsttrekkersdebat te organiseren.
Tijdens het debat komen de thema’s aan bod die voor gemeentebestuurders
relevant zijn en die zijn opgenomen in het Manifest van de Utrechtse gemeenten.
Daarbij gaat het vooral om:
-

de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten
economie en bedrijvigheid
mobiliteit
landelijk gebied
woningbouwopgaven
energietransitie en klimaatadaptatie
cultureel erfgoed en recreatie.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het lijsttrekkersdebat.
Datum:

dinsdag 5 maart (van 19.00 – 22.00 uur)

Plaats:

de foyer van de statenzaal in het Huis voor de provincie
(Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht).
Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Het debat zal worden geleid door Elisabeth van den Hoogen.
Het programma ziet er als volgt uit:
o
o
o
o
o

vanaf 19.00 uur: inloop met koffie en thee
19:30 uur:
welkomstwoord door Maarten Divendal, voorzitter VNG
Utrecht en burgemeester van De Ronde Venen
19.35 uur:
start debat
21.15 uur:
napraten en netwerken met daarbij een 'hapje en
drankje'.
22.00 uur:
afsluiting van het programma.

U bent van harte welkom deze debatavond bij te wonen!
U kunt u aanmelden via onze website of per mail aan l.geurtsen@vngutrecht.nl
maar graag uiterlijk donderdag 21 februari. In verband met de logistiek
(indeling zaal, catering e.d.) is het namelijk van groot belang tijdig zicht te hebben
op het aantal te verwachten bezoekers.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VNG Utrecht,
Astrid van de Klift

Maarten Divendal,

secretaris

voorzitter

Contactgegevens secretariaat VNG Utrecht:

Secretariaat VNG Utrecht
Pim Bannink/Liesbeth Geurtsen
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