
 

Correctie 

 

Helaas werkte de aanmeldlink in de eerste alinea van onze email van 24 

september niet. Bij deze ontvangt u nogmaals de uitnodiging om u aan te 

melden. Heeft u zich na aanleiding van onze vorige email al aangemeld via de 

button? Dan hoeft u niets te doen. Was het aanmelden nog niet gelukt? U kunt 

zich aanmelden via onderstaande button.  

  

Aanmelden 

 

 

 

Uitnodiging 

 

Donderdag 14 oktober van 13:00 tot 15:00 uur is het online lanceringsevent van 

de nieuwe website van de Staat van Utrecht en onze jaarlijkse special. Eerder 

stuurden wij u hiervoor al een save the date. In deze uitnodiging vertellen 

wij graag meer over het programma en nodigen wij u uit om u aan te melden!  

 

Programma  

Tijdens de interactieve online bijeenkomst lanceren we onze jaarlijkse special. 

Dit jaar met het thema 'Van zware storm, naar frisse wind? Maatschappelijke 

impact van de pandemie in de provincie Utrecht.' De impact en gevolgen van 

COVID-19 zijn breed. Hoe gaan we hiermee om? 

 

Onze gastsprekers 

Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we in een livestream in gesprek met 

onze gastsprekers Otto Raspe (RaboResearch), Edwin Buitelaar (Planbureau 

voor de Leefomgeving) en Ingrid van Lieshout (Staat van Utrecht, gemeente 

Utrecht). Zijn we in de provincie Utrecht alert om problemen en kansen in een 

vroeg stadium te herkennen? Hoe staat de provincie Utrecht er volgens hen 

voor? En hoe nu verder?  

 

De toekomst maken we samen 

Wat kunnen we betekenen om vernieuwing en herstel in de maatschappij, en 

vooral in onze provincie Utrecht, te bevorderen? Ook u bent onderdeel van het 

https://jonge-honden.typeform.com/staatvanutrecht
https://jonge-honden.typeform.com/staatvanutrecht
https://www.staatvanutrecht.nl/specials


 

antwoord op die vraag. Daarom betrekken we alle deelnemers actief bij het 

programma en in het gesprek met onze gasten. 

 

Meld u nu aan! 

 

De bijeenkomst is online en live te volgen. Van te voren ontvangt u meer 

informatie en een link naar de livestream. Aanmelden kan via onderstaande 

button.  

  

Aanmelden 

 

 

We kijken uit naar uw deelname. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hanke Bruins Slot 

Gedeputeerde Provincie Utrecht 

 

Linda Voortman 

Wethouder gemeente Utrecht 
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