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Geacht college en gemeenteraad, 

Vandaag verschijnt de publicatie 'Leven in NL 2009'. Dit is de tweede editie van de gezamenlijke 

publicatie van de CBS en VNG 'Leven in Nederland'. Door statistische gegevens te koppelen aan 

essays over actuele centrale thema's binnen het lokaal bestuur in Nederland, is ook deze tweede editie 

over Nederland/gemeenteland in het jaar 2009 een belangrijke bron van informatie voor iedereen met 

een interesse voor het lokaal bestuur. De publicatie wordt gecompleteerd met digitale gegevens op de 

websites van CBS en VNG, die tot op het niveau van elke individuele gemeente inzicht bieden in 'de 

stand van het land'. 

Bij de presentatie van de publicatie heeft prof.dr. J.J. Latten (verbonden aan de UvA en het CBS) een 

inleiding gehouden over de trends die op gemeenten en hun burgers afkomen, terwijl burgemeester H. 

Aalderink van de gemeente Bronckhorst heeft stilgestaan bij de betekenis van deze ontwikkelingen 

voor de gemeentelijke praktijk. Beide presentaties vindt u terug op www.vng.nl. 

De geboden informatie is een greep uit de 

gemeentelijk niveau beschikken. Het CBS 

uitkomsten en ontwikkelingen beschreven, 

met basisgegevens per gemeente over de 

komen, zijn te vinden op de sites van CBS 

en www.vnq.nl). Het boekje is daarom ook 

hun websites bieden. 

belangrijkste gegevens waarover CBS en VNG op 

heeft de betreffende cijfers geanalyseerd en interessante 

Grafieken en kaartjes ondersteunen de teksten. Tabellen 

verschillende onderwerpen die in deze publicatie aan bod 

en VNG (www.cbs.nl onder dossiers/Nederland regionaal 

een portaal naar de informatie die beide organisaties op 
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De essays, geschreven door de VNG, interpreteren de cijfers en feiten en kijken door naar de 

komende jaren. Zo komen de gevolgen van gemeentelijke krimp, het veiligheidsbeleid van gemeenten, 

de doorstroming op de woningmarkt, de deelname van burgers aan het economisch proces, de 

aanpak van wijken en buurten en de nieuwe financiële verhouding aan bod. De conclusies bieden 

soms verrassende doorkijkjes naar de toekomst van het lokaal bestuur. 

'Leven in Nederland' is een uitgave van de SDU, die deze publicatie voor € 21,20 op de markt brengt. 

Wij verspreiden onder alle gemeenteraden en colleges een exemplaar. Meer exemplaren kunt u bij de 

SDU bestellen via de volgende link: www.sdu.nl/cataloqus/9789012132510. 

De digitale informatie per gemeente is vanaf heden beschikbaar op de www.vnq.nl. 

Vanaf 17 december 2009 kunt daar ook de integrale tekst van de publicatie terugvinden. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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