
 
Van: Nieuwendijk, Leo van den [l.van.den.nieuwendijk@utrecht10.nl] 
Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:41 
Aan: 'S.potters@debilt.nl'; 'Wouter.de.jong@houten.nl'; 'p.v.domburg@ijsselstein.nl'; 
'f.backhuijs@nieuwegein.nl'; Witteman, Marc; Zanen, Jan van; Secretariaatburgemeester; 
'molkenboer.v@Woerden.nl'; 'bestuurssecretariaat@vianen.nl'; 'jjlm.janssen@zeist.nl'; 
'r.vanschelven@bunnik.nl'; Hussel, Annette van; 'e.liebregts@nieuwegein.nl'; 'G.Veenhof@bunnik.nl'; 
Haanen, Gabrielle; 'henny.den.bieman@houten.nl'; 'i.lissenberg@zeist.nl'; 
'kruijsbergen.m@woerden.nl'; 'wietsese@debilt.nl'; 'Wybrand Boersma'; 'e.luchtenburg@ijsselstein.nl'; 
'Marjan Havekes'; 'Gerben Karssenberg'; 'bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl'; 
'burgemeester@heuvelrug.nl' 
CC: 'e.schmitz@bunnik.nl'; 'a.bovee@debilt.nl'; 'secretariaatBO@houten.nl'; 
'bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl'; 'f.geerlinGS@nieuwegein.nl'; Vollema, Wil; 
Secretariaatburgemeester; 'nana.bies@Heuvelrug.nl'; 'bestuurssecretariaat@vianen.nl'; 
'wit.m@Woerden.nl'; 'secretariaatburgemeester@zeist.nl'; 'bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl'; 
Dominique Smeets; Erik van Loon; Lith, Frank; Georgia de Poorter; Karens, Jan; Jolanda Mulder; 
Steinz, Manon; Bilt, Margreet van de; Haenen, Mattie; Michiel Bergshoef; Philippe van der Kooi; Sarah 
van der Werf; Sjef Wagemakers; Symke Haverkamp; Vaal, Thea de; !U10 
Onderwerp: aanbiedingsmail aan burgemeesters en secretarissen U10 van overdrachtsdocument 

  
Geachte U10 burgemeesters, gemeentesecretarissen en CFO leden, 
  
Waarschijnlijk geheel ten overvloede vestig ik even jullie aandacht op het feit dat het U10 
overdrachtsdocument sinds 30 maart op de U10 website staat. 
  
http://www.utrecht10.nl/nieuws/overdrachtsdocument-u10-257/ 
  
Het overdrachtsdocument – en vooral de oplegger c.q. de tekst van het nieuwsbericht  laat zien voor 
welke grote opgaven de regio gesteld staat, geredeneerd vanuit “Ontmoetingsplaats gezond stedelijk 
leven” die vorig jaar in alle raden is omarmd.  
Dit document kan mogelijk goed gebruikt worden en een rol gaan spelen bij het opstellen van een 
nieuw collegeprogramma. 
  
Het overdrachtsdocument is via de website openbaar. Of en op welke manier het document formeel 
aan de raden wordt aangeboden, danwel wordt gebruik voor een zogenaamd inwerkprogramma voor 
de raadsleden ( en/of collegeleden) wordt zoals gebruikelijk overgelaten aan elke gemeente zelf.  
  
Naar alle waarschijnlijkheid zal in de ronde die Jan van Zanen en Frans Backhuijs in mei en juni 
maken langs alle gemeenteraden ook de nodige aandacht worden besteed aan het 
overdrachtsdocument. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Leo van den Nieuwendijk, 
Algemeen procesmanager U10 
  
       
        
      Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
      Telefoon 06 22352383  
    E-mail l.van.den.nieuwendijk@utrecht10.nl 
    Internet www.utrecht10.nl 
      Aanwezig ma,di,wo,do 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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