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Wijnjewoude Energie Neutraal wint Henk Aalderink prijs 2016!
Wijnjewoude Energie Neutraal is de winnaar geworden van de Henk Aalderink prijs 2016.  
De P10 heeft 25 inzendingen ontvangen voor de Henk Aalderink prijs 2016. 

De onafhankelijk jury bestaande uit de heer drs. H.J. Simons (oud-staatssecretaris), mevrouw 
prof. dr. ir. B. Bock (Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord- 
Nederland) en de heer drs. S. Wieringa CMC (voorzitter Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek, 
winnaar Henk Aalderink prijs 2015) heeft op 8 november Wijnjewoude Energie Neutraal  
gekozen als winnaar. 

Wijnjewoude Energie Neutraal is een langlopend dorpsproject met als doel om gezamen-
lijk de duurzame dorpsdroom - energieneutraal in 2025 - te verwezenlijken. De gehele 
dorpsgemeenschap is actief bij het project betrokken. Stap voor stap wordt bespaard op 
energie(lasten) en wekt men in het eigen dorp groene energie op. Wijnjewoude Energie 
Neutraal is een initiatief van Plaatselijk Belang en pilotproject van de gemeente Opsterland.

Op 2 december om 12.45 uur wordt de Henk Aalderink prijs 2016 uitgereikt door de voorzit-
ter van de P10, mevrouw mr. A.M.M. (Annemiek) Jetten MSc en door de voorzitter van de jury, 
mevrouw prof. dr. ir. B. (Bettina) Bock.

Wintersessie P10, 2 december 2016
Op vrijdag 2 december vindt de P10 wintersessie plaats in hotel restaurant Oud London te 
Zeist. Op het programma staan drie workshops over de Omgevingswet, het persoonsgebon-
den budget (PGB) en over de toekomst van de gemeentefinanciën. Parallel vindt de vergade-
ring van het algemeen bestuur plaats.  Vanaf 12.45 uur vindt de uitreiking plaats van de Henk 
Aalderink prijs 2016. 

Reactie P10 op AMvB’s Omgevingswet
De P10 heeft op 23 september haar reactie op de AMvB’s Omgevingswet kenbaar gemaakt aan minister Schultz van Haegen-Maas 
Geesteranus. De P10 reactie is te raadplegen op de website van de P10, http://p-10.nl of op te vragen via P10@gemeentesluis.nl 

Annemiek Jetten, voorzitter P10 wordt voorgedragen als burgemeester van Vlaardingen
Op 25 oktober heeft de gemeenteraad van Vlaardingen besloten om Annemiek Jetten voor te dragen als nieuwe burgemeester. Naar 
verwachting zal zij begin januari worden benoemd. De afgelopen twee jaar is zij voorzitter geweest van de P10. Annemiek Jetten 
kijkt met veel plezier terug op het voorzitterschap van de P10, waarin gezamenlijk veel bereikt is voor de belangen van het platteland. 
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CONTACT

P10, Postbus 27, 4500 AA Oostburg (Zld)
Tel. 140117

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief? Lever uw kopij dan aan 
voor 1 januari 2017 via P10@gemeentesluis.nl.

Nieuwe gemeentesecretarissen
Binnen de P10 gemeenten zijn enkele nieuwe gemeente- 
secretarissen gestart. In Berkelland is Martin Broers per 1 sep-
tember begonnen als gemeentesecretaris. Op dezelfde datum 
is Wim van Esch gestart in Goeree-Overflakkee en op 5 septem-
ber is Bart Drewes gestart als gemeentesecretaris in Bronck- 
horst. De gemeente Peel en Maas heeft per 17 oktober een 
nieuwe gemeente-secretaris in de persoon van Leon Breukers. 

Reactie P10 op Concept Bereikbaarheidsmonitor 2016
De Nederlandsche Bank heeft via de VNG de P10 benaderd voor een reactie op de concept bereikbaarheidsmonitor 2016. De P10 
heeft haar reactie op 1 november kenbaar gemaakt. De P10 heeft aangegeven dat veel kernen niet meer beschikken over geldauto-
maten en dat we een trend constateren dat de locaties waar inwoners contact geld op de eigen rekening kunnen storten afneemt. 
Daarnaast zien we een kostentoerekening en stijging van de kosten voor het storten van contact geld op die locaties waar het nog 
wel kan. 

VNG verzoek deelname Evaluatie VTH-stelsel
De VNG heeft de P10 verzocht deel te nemen aan de evaluatie 
van het VTH-stelsel (verbetering vergunningverlening, toezicht 
en handhaving).Namens de P10 neemt Richard van het Reve, 
gemeente Bronckhorst deel aan de evaluatie. 

P10 reactie op het Besluit ruimtelijke ordening t.a.v. 
de Ladder voor duurzame verstedelijking
De P10 heeft op 19 september haar reactie op het  
Besluit ruimtelijke ordening t.a.v. de Ladder voor duurza-
me verstedelijking kenbaar gemaakt aan minister Schultz 
van Haegen-Maas Geesteranus. De P10 reactie is te raad-
plegen op de website van de P10, http://p-10.nl of op te 
vragen via P10@gemeentesluis.nl 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, deelname klankbordgroep Aanvullingswet Grondeigendom
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de P10 gevraagd om iemand af te vaardi gen voor de klankbordgroep Aanvullings-
wet Grondeigendom. Namens de P10 nemen Sent Tissingh, planeconoom gemeente Opsterland en Elisabeth Ekker, beleidsmede-
werker Grondzaken & Vastgoed gemeente Westerveld, deel aan de klankbordgroep.


