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Wat zijn voor jou de belangrijkste punten in de provincie Utrecht? 
jouw mening en horen graag waar jíj de accenten legt. Want hoe d
gaan uitzien en hoe we in de toekomst leven, wonen en werken: d
jou aan.

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als energie, wonen en verkee
windmolens, is hoogbouw de juiste oplossing voor het tekort aan w
beheersen we het verkeer? Jouw adviezen téllen bij het opstellen 
Omgevingsvisie.

Beleg je ideale provincie
Het projectteam Omgevingsvisie en -verordening, commissaris va
Oosters en coördinerend gedeputeerde Omgevingsvisie Huib van
tussen 17 en 27 jaar die in de provincie Utrecht wonen van harte u
over deze vraagstukken. Op een leuke, interactieve manier… én w
deze avond ga je eigenlijk jouw ‘ideale provinciepizza’ beleggen. V
gezichtspunten en samen met je vrienden, want die zijn natuurlijk 
praat mee: we willen je graag ontmoeten! Wij zorgen voor de pizz
gezellige en inspirerende avond.

Meld je aan!
Ben je tussen 17 en 27 jaar? Wil je meedenken en -praten over de
provincie? Geef je op voor deze provinciale pizza-avond! Ook jouw
kunnen zich aanmelden.

AANMELDEN

WANNEER:
donderdag 19 september van 18.30 tot 21.00 uur (inloop en pizza
rond 19.00 uur).

WAAR:
Foyer en Statenzaal in het huis voor de provincie, Archimedeslaan
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Wat zijn voor jou de belangrijkste punten in de provincie Utrecht? Wij zijn benieuwd naar
jouw mening en horen graag waar jíj de accenten legt. Want hoe de provincie er moet
gaan uitzien en hoe we in de toekomst leven, wonen en werken: dat gaat natuurlijk vooral
jou aan.

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als energie, wonen en verkeer. Wil je meer of minder
windmolens, is hoogbouw de juiste oplossing voor het tekort aan woningen en hoe
beheersen we het verkeer? Jouw adviezen téllen bij het opstellen van de provinciale
Omgevingsvisie.

Beleg je ideale provincie
Het projectteam Omgevingsvisie en -verordening, commissaris van de Koning Hans
Oosters en coördinerend gedeputeerde Omgevingsvisie Huib van Essen nodigen jongeren
tussen 17 en 27 jaar die in de provincie Utrecht wonen van harte uit om mee te denken
over deze vraagstukken. Op een leuke, interactieve manier… én we eten samen pizza. Op
deze avond ga je eigenlijk jouw ‘ideale provinciepizza’ beleggen. Vanuit verschillende
gezichtspunten en samen met je vrienden, want die zijn natuurlijk ook welkom. Denk en
praat mee: we willen je graag ontmoeten! Wij zorgen voor de pizza en hopen op een
gezellige en inspirerende avond.

Meld je aan!
Ben je tussen 17 en 27 jaar? Wil je meedenken en -praten over de toekomst van onze
provincie? Geef je op voor deze provinciale pizza-avond! Ook jouw vrienden of vriendinnen
kunnen zich aanmelden.

WANNEER:
donderdag 19 september van 18.30 tot 21.00 uur (inloop en pizza vanaf 18.30 uur, start
rond 19.00 uur).

WAAR:
Foyer en Statenzaal in het huis voor de provincie, Archimedeslaan 6, Utrecht.
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WELKE PUNTEN VIND JÍJ BELANGRIJK?
PRAAT MEE OVER DE PROVINCIE UTRECHT!

HOE MOET DE PROVINCIE 

UTRECHT ER VOOR JOU 

UIT ZIEN OM PRETTIG TE 

KUNNEN LEVEN, WONEN 

EN WERKEN?

UITNODIGING

?

mailto:omgevingsvisie-verordening%40provincie-utrecht.nl?subject=Aanmelden%20provinciale%20pizza-avond



