
Van: Paul Verkerk <p.verkerk@rudutrecht.nl>  
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 11:06 
Aan: Paul Verkerk <p.verkerk@rudutrecht.nl> 
CC: RUD_Secretariaat <Secretariaat@rudutrecht.nl> 
Onderwerp: Belangrijk: Uitnodiging 'RUD Utrecht on tour' 
Urgentie: Hoog 
 

Geachte griffiers en regievoerders, 
 
Ook dit jaar wil de RUD Utrecht graag nader kennis maken met de nieuwe bestuurders en 
raadsleden, kader en regievoerders van de deelnemers van de RUD Utrecht. Dit doen wij dit 
jaar niet met een kennisestafette op een locatie, maar komen wij graag speciaal voor deze 
kennismaking naar u toe! 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er weer behoorlijk veel nieuwe raadsleden en 
bestuurders aangetreden en is het voor de RUD Utrecht een natuurlijk moment om ook onze 
organisatie weer eens extra onder de aandacht te brengen. Een goede samenwerking tussen 
onze organisaties is namelijk cruciaal voor het creëren van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving. Tijdens de RUD Utrecht on tour zullen wij daarom, naast onze algemene 
informatie over wie wij zijn en wat wij doen, ook specifieke informatie met u willen delen 
over wat de RUD Utrecht voor uw specifieke gemeente doet en wat wij in de toekomst nog 
meer voor u kunnen betekenen. Met name door de overgang naar de Omgevingswet, welke 
op 1 januari 2023 in werking zal treden, is het van groot belang dat de contacten tussen 
onze specialisten en uw medewerkers goed geborgd worden en wij de kennis op het juiste 
moment met elkaar delen. 
 
Voor de komende periode tot aan het zomerreces heeft u ongetwijfeld al een erg druk 
programma om naast het vormen van een nieuw college met een nieuw collegeprogramma 
ook de nieuwe raadsleden in te werken. Daarom maken wij graag een afspraak met u om na 
het zomerreces met onze RUD Utrecht on tour bij u langs te komen en nader met u kennis te 
maken. Het is ons doel om uiterlijk vóór het kerstreces van 2022 bij alle deelnemers op 
bezoek te zijn geweest. 
 
Graag hoor ik van u wanneer het u en de raadsleden en bestuurders het beste schikt om 
deze afspraak in de agenda op te nemen. Voor de RUD Utrecht on tour is het mogelijk om 
aan het einde van de dag (na 16.30 uur) of in de avonduren bij u langs te komen. Wij 
verwachten met ons programma ongeveer 1 tot maximaal 1,5 uur van uw tijd nodig te 
hebben, waarin wij alle deelnemers ook ruim de tijd willen bieden voor het stellen van 
vragen. Wij hopen van harte dat u hiervoor tijd kunt vrijmaken in uw jaarplanning. 
 
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor de RUD Utrecht on tour kunt u 
altijd contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
P.J. (Paul) Verkerk 
 
Secretaris bestuur en directie 
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Ik werk van maandag tot en met vrijdag. 
 
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu. 
__________________________________________________________ 
 


