
  

   

 

Uitnodiging aan: 

• in de provincie Utrecht wonende leden van de Eerste en Tweede Kamer, 

• leden van de Provinciale Staten van Utrecht, 

• leden van de Vereniging van oud-statenleden van de provincie Utrecht (VOSPU), 

• colleges van burgemeester en wethouders, griffiers van de Utrechtse gemeenten, 

• leden van de Economic Board Utrecht, 

• voorzitters en/of directeuren van de Utrechtse waterschappen, het gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden, de rechtbank Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie 



 

Midden-Nederland, de Politie Eenheid Midden-Nederland, het Regionaal Militair 

Commando Noord, de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD-Utrecht, het RIEC Midden-

Nederland, de RUD, de ODRu, het KNMI, het RIVM, Rijkswaterstaat Midden-

Nederland, 

• vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, Nyenrode Business Universiteit en de 

Hogeschool Utrecht, en 

• leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving. 

 

Geachte genodigde, 

  

Op dinsdag 13 november aanstaande spreekt de heer Jeroen Dijsselbloem, oud-

minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Eurogroep, de 

Paushuizelezing 2018 uit. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De 

lezing heeft als titel: 

  

Europese uitdagingen, het belang van sterke instituties! 

  

Een toelichting van de heer Dijsselbloem: 

“Het gezag van instituties staat onder druk, niet in de laatste plaats van 

populistische politiek. Maar het belang van onafhankelijke instituties die zich 

onttrekken aan politieke druk en binnen hun mandaat steeds het publieke belang 

voorop stellen, is groter dan ooit.” 

 

De ontvangst in Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht) is vanaf 19.30 uur, 

de lezing begint om 20.00 uur. Aansluitend is er kort de gelegenheid tot het stellen 

van vragen, waarna op informele wijze over het onderwerp kan worden nagepraat. 

U kunt zich tot uiterlijk 6 november aan- of afmelden via de volgende link. 

Wij zien uit naar uw komst en hopen u op dinsdag 13 november aanstaande in 

Paushuize te ontmoeten, 

  

 

 

https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_Aanm_PHL2018


 

Willibrord van Beek 

commissaris van de Koning 

in de provincie Utrecht  

 

Remco van Lunteren 

voorzitter van de VOSPU  

 

 

 

   

 

   

 

 

 


