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Geachte griffie,
 
Hierbij doe ik u een brief van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht toekomen. De
afgelopen maanden hebben voor velen in het teken gestaan van de bestrijding van het COVID-19
virus. Sinds 12 maart van dit jaar is de regionale crisisorganisatie actief en sindsdien zijn door
onze medewerkers en heel veel anderen enorme inspanningen verricht ter bestrijding van de
crisis en de beheersing van het virus.
 
Met deze brief informeert de voorzitter, de heer Van Zanen, de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten over de regionale crisisaanpak tot dusver. Daarnaast treft u in deze
brief de link aan naar het ‘Dynamisch informerend overzicht’, met daarin het verloop van de
gebeurtenissen en de tot en met vandaag genomen besluiten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Accountmanagement Veiligheidsregio Utrecht
 

Veiligheidsregio Utrecht
Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht
www.vru.nl | www.brandweer.nl/utrecht
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube
Vragen over brandveiligheid thuis? WhatsApp 06 12 95 85 99
 
Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam
te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties.
Elke dag weer, en steeds beter.

 
 

mailto:accountmanagement@vru.nl
mailto:Griffiers@VRU.NL
mailto:bestuurlijke.zaken@vru.nl
https://sway.office.com/IMk27AQqjxevPUa6?ref=Link
http://www.vru.nl/
http://www.brandweer.nl/utrecht
https://facebook.com/veiligheidsregioutrecht
https://www.instagram.com/vrubrandweer/
https://www.linkedin.com/company/veiligheidsregio-utrecht
https://twitter.com/vrutrecht
https://www.youtube.com/user/Vrutrecht
























 


 


Pagina 


1 


Hieronder treft u de link aan naar het ‘Dynamisch informerend overzicht’, met daarin het verloop 


van de gebeurtenissen en de tot en met vandaag genomen besluiten. Het overzicht wordt 


wekelijks bijgewerkt. 
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