
NIEUWS UIT DE GRIFFIE 2021-29
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021

KOMENDE WEEK: 

- Op maandag zijn de fractievergaderingen weer fysiek in het Huis van Leusden.

- Op dinsdag praat de werkgroep RES met een afvaardiging van Windalarm. Op 
verzoek zal dit gesprek live gestreamd worden. 

- Op donderdag is de Uitwisseling. Let op, om 18.45 uur start de raadswandeling 
Princenhof.  

UITGELICHT VOOR U: 

Training Morele Oordeelsvorming

De opening politiek seizoen had een extra accent dit jaar. Governance & Integrity 
verzorgde een training Morele Oordeelsvorming. Zaken als wet- en regelgeving, gevoel 
en gedeelde normen en worden gelden niet als maatstaf bij morele oordeelsvorming. 
Wat wel? Morele oordeelsvorming is zo handelen dat je voldoende rekening houdt met 
rechten en belangen van de ander. Daarvoor kregen we een methodiek aangereikt die 
uiteenviel in 7 stappen. Na afloop waren de deelnemers voor het grootste gedeelte 
positief over de training. De griffie kreeg van velen het verzoek om deze training op te 
nemen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad. Daarnaast gaven raadsleden aan 
de methodiek te willen toepassen bij de oordeelsvorming in de Informatieronde. 

Nieuwsgierig geworden, of wil je het nog een keertje nalezen, in de bijlage treffen jullie 
een verkorte uitwerking van de methode die we hebben geleerd. Bespreek het in je 
fractie. 

8 september excursie van Energie van Utrecht en de NMU naar windpark Deil

Ervaren hoeveel geluid een windmolen maakt? In gesprek gaan met sprekers van 
energiecoöperatie Betuwewind, energieleverancier Pure Energie of Staatsbosbeheer? 
Op 8 september kan dat. Windpark Deil is een initiatief van Eurus Energy, Pure Energie 
en Burgerwindcoöperatie
West-Betuwe en sinds september 2020 operationeel. Tijdens de excursie, een initiatief 
van Energie van Utrecht en NMU, krijgen deelnemers de kans het park van dichtbij te 
zien en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers.
De excursie is bedoeld voor bestuursleden van energiecoöperaties, projectleiders, 
gemeenteraadsleden, ambtenaren en andere belangstellenden. We vertrekken om 17.30 
uur met een bus vanuit Utrecht en zijn om 20.30 uur weer terug. Voor eten wordt 
gezorgd. 

Er zijn diverse sprekers. Inschrijven voor de excursie kan via dit formulier, Meer weten? 
Mail Fanny Claassen op fanny@energievanutrecht.nl (deze uitnodiging staat ook op GO)

Nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrief Art. 1 Midden Nederland
Nieuwsbrief Stichting Eerstelijnszorg Leusden
Nieuwsbrief Radar
Nieuwsbrief Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht (deze staat op GO)

Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina en Marie Claire

mailto:fanny@energievanutrecht.nl
https://mailchi.mp/c640e09190c1/nieuws-van-radaradvies-oktober-970739?e=a7df6e5664
https://mailchi.mp/8bf976b2131f/zomernieuws?e=c2a3d555cf
https://mailchi.mp/baf14c3a8b6a/nieuwsbrief-juli-5391968?e=b7123a133e
https://forms.gle/D4Yw6KfHK9nPCTio6
https://windparkdeil.nl/
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