
Overzicht van leden van de VNG  

ALV@vng.nl; andries.kok@vng.nl; 

angela.potjens@vng.nl;   

belastingen@vng.nl;  

bestuursbureau@vng.nl; 

bijeenkomst@vng.nl; 

communicatie@waalwijk.nl;  

cva@vng.nl;  

eemnes@eemnes.nl; 

email@gemeentehulst.nl;  

email@texel.nl;  

gemeente.best@gembest.nl; 

gemeente.epe@epe.nl; 

gemeente@aaenhunze.nl;  

gemeente@aalten.nl; 

gemeente@achtkarspelen.nl; 

gemeente@almelo.nl; 

gemeente@ameland.nl; 

gemeente@amstelveen.nl; 

gemeente@arnhem.nl;  

gemeente@asten.nl;  

gemeente@baarle-nassau.nl; 

gemeente@baarn.nl; 

gemeente@barendrecht.nl; 

gemeente@bedum.nl; 

gemeente@beemster.net 

gemeente@bergambacht.nl; 

gemeente@bernheze.org; 

gemeente@beuningen.nl; 

gemeente@bloemendaal.nl; 

gemeente@borger-odoorn.nl; 

gemeente@boxmeer.nl;  

gemeente@boxtel.nl; 

gemeente@brummen.nl; 

gemeente@brunssum.nl; 

gemeente@buren.nl; 

gemeente@capelleaandenijssel.nl; 

gemeente@coevorden.nl; 

gemeente@cuijk.nl;  

gemeente@dalfsen.nl;  

gemeente@delft.nl;  

gemeente@delfzijl.nl; 

gemeente@deventer.nl; 

gemeente@dewolden.nl; 

gemeente@diemen.nl; 

gemeente@doetinchem.nl; 

gemeente@dongeradeel.nl; 

gemeente@drimmelen.nl; 

gemeente@dronten.nl;  

gemeente@duiven.nl;  

gemeente@eersel.nl; 

gemeente@eindhoven.nl; 

gemeente@elburg.nl;  

gemeente@emmen.nl;  

gemeente@ermelo.nl;  

gemeente@geldrop-mierlo.nl; 

gemeente@gemert-bakel.nl; 

gemeente@giessenlanden.nl; 

gemeente@gorinchem.nl; 

gemeente@gouda.nl; 

gemeente@haaksbergen.nl; 

gemeente@halderberge.nl; 

gemeente@hardenberg.nl; 

gemeente@harderwijk.nl;  

gemeente@heemstede.nl; 

gemeente@heerenveen.nl; 

gemeente@hellevoetsluis.nl; 

gemeente@helmond.nl; 

gemeente@hengelo.nl;  

gemeente@h-i-ambacht.nl; 

gemeente@hilvarenbeek.nl; 

gemeente@hilversum.nl; 

gemeente@hoogeveen.nl; 

gemeente@hoorn.nl; 

gemeente@huizen.nl; 

gemeente@kapelle.nl; 

gemeente@kollumerland.nl; 

gemeente@krimpenaandenijssel.nl; 

gemeente@laarbeek.nl; 

gemeente@landgraaf.nl; 

gemeente@landsmeer.nl; 

gemeente@leeuwarden.nl; 

gemeente@lelystad.nl; 

gemeente@leusden.nl; 

gemeente@lingewaard.nl;  

gemeente@lopik.nl; 

gemeente@loppersum.nl; 

gemeente@losser.nl; 

gemeente@maassluis.nl; 

gemeente@medemblik.nl; 

gemeente@middendelfland.nl; 

gemeente@middendrenthe.nl; 

gemeente@mookenmiddelaar.nl; 

gemeente@nijmegen.nl; 

gemeente@noordwijk.nl; 



gemeente@nunspeet.nl; 

gemeente@oisterwijk.nl;  

gemeente@olst-wijhe.nl; 

gemeente@ommen.nl; 

gemeente@onderbanken.nl; 

gemeente@oostgelre.nl; 

gemeente@ooststellingwerf.nl; 

gemeente@opmeer.nl; 

gemeente@opsterland.nl; 

gemeente@oss.nl;  

gemeente@ouder-amstel.nl; 

gemeente@reimerswaal.nl; 

gemeente@reuseldemierden.nl; 

gemeente@rheden.nl; 

gemeente@rijnwoude.nl; 

gemeente@rozendaal.nl; 

gemeente@rucphen.nl; 

gemeente@schoonhoven.nl; 

gemeente@schouwen-duiveland.nl; 

gemeente@s-hertogenbosch.nl; 

gemeente@sint-michielsgestel.nl; 

gemeente@sliedrecht.nl; 

gemeente@smallingerland.nl; 

gemeente@someren.nl; 

gemeente@sonenbreugel.nl; 

gemeente@stadskanaal.nl; 

gemeente@staphorst.nl; 

gemeente@stedebroec.nl;  

gemeente@t-diel.nl; 

gemeente@terneuzen.nl; 

gemeente@terschelling.nl; 

gemeente@teylingen.nl; 

gemeente@tholen.nl;  

gemeente@tiel.nl; 

gemeente@tubbergen.nl; 

gemeente@ubbergen.nl; 

gemeente@uithoorn.nl;  

gemeente@urk.nl; 

gemeente@valkenswaard.nl; 

gemeente@veere.nl; 

gemeente@veldhoven.nl; 

gemeente@venray.nl; 

gemeente@voorschoten.nl; 

gemeente@voorst.nl; 

gemeente@waalre.nl; 

gemeente@waddinxveen.nl; 

gemeente@wageningen.nl; 

gemeente@wassenaar.nl; 

gemeente@waterland.nl; 

gemeente@weert.nl; 

gemeente@westervoort.nl; 

gemeente@westvoorne.nl; 

gemeente@wierden.nl; 

gemeente@wijchen.nl; 

gemeente@woensdrecht.nl; 

gemeente@zevenaar.nl; 

gemeente@zoeterwoude.nl; 

gemeente@zundert.nl; 

gemeente@zwijndrecht.nl; 

gemeentebestuur@castricum.nl; 

gemeentebestuur@dordrecht.nl; 

gemeentebestuur@harlingen.nl; 

gemeentebestuur@uitgeest.nl; 

gemeentebreda@breda.nl; 

gemeentehuis@houten.nl; 

gemeentehuis@kerkrade.nl; 

gemeentehuis@nuenen.nl; 

gemeentevelsen@velsen.nl; 

helen.schuurmans@vng.nl; 

heumen@heumen.nl; 

i.bocken@heerlen.nl;  

info@aalsmeer.nl;  

info@alblasserdam.nl; 

info@albrandswaard.nl;  

info@almere.nl;  

info@alphen-chaam.nl; 

info@appingedam.nl;  

info@assen.nl;  

info@beesel.nl;  

info@bergeijk.nl;  

info@bergen.nl;  

info@bergen-nh.nl;  

info@beverwijk.nl;  

info@bladel.nl;  

info@bolsward.nl;  

info@borne.nl;  

info@borsele.nl;  

info@boskoop.nl;  

info@brielle.nl;  

info@bronckhorst.nl;  

info@bunnik.nl;  

info@cranendonck.nl;  

info@culemborg.nl;  

info@debilt.nl;  

info@denhelder.nl; 

info@derondevenen.nl;  



info@deurne.nl;  

info@dinkelland.nl;  

info@doesburg.nl;  

info@dongen.nl;  

info@druten.nl;  

info@echt-susteren.nl;  

info@edam-volendam.nl;  

info@ede.nl;  

info@etten-leur.nl; 

info@ferwerderadiel.nl;  

info@geertruidenberg.nl; 

info@gemeentebeek.nl; 

info@gemeenteberkelland.nl; 

info@gemeentelangedijk.nl; 

info@gemeente-mill.nl; 

info@gemeentesluis.nl;  

info@gemeente-steenbergen.nl; 

info@gemeentestein.nl; 

info@gemeentewesterveld.nl; 

info@gemeentewestland.nl; 

info@gilzerijen.nl;  

info@goirle.nl;  

info@graafstroom.nl;  

info@grave.nl;  

info@groningen.nl;  

info@grootegast.nl;  

info@gulpen-wittem.nl; 

info@haarlemmermeer.nl;  

info@heiloo.nl;  

sinfo@heusden.nl;  

info@heuvelrug.nl;  

info@hillegom.nl;  

info@ijsselstein.nl;  

info@indymedia.nl;  

info@kampen.nl;  

info@katwijk.nl;  

info@kessellimburg.nl;  

info@leek.nl; 

info@leiderdorp.nl;  

info@leidschendam-voorburg.nl;  

info@lochem.nl;  

info@loonopzand.nl;  

info@maasdriel.nl;  

info@meerssen.nl;  

info@meppel.nl;  

info@middelburg.nl; 

info@millingenaanderijn.nl; 

info@montfoort.nl;  

info@nederbetuwe.nl;  

info@nederlek.nl;  

info@nederweert.nl;  

info@nieuwkoop.nl;  

info@noord-beveland.nl;  

info@nvmp.nl;  

info@oegstgeest.nl;  

info@oirschot.nl;  

info@oldenzaal.nl; 

info@omroepzeeland.nl;  

info@oud-beijerland.nl;  

info@oude-ijsselstreek.nl; 

info@ouderkerk.nl;  

info@oudewater.nl;  

info@overbetuwe.nl; 

info@papendrecht.nl; 

info@partnersenpropper.nl; 

info@pekela.nl;  

info@pijnacker-nootdorp.nl; 

info@purmerend.nl;  

info@putten.nl;  

info@raalte.nl;  

info@renkum.nl;  

info@renswoude.nl;  

info@rhenen.nl;  

info@ridderkerk.nl;  

info@roosendaal.nl;  

info@schinnen.nl;  

info@simpelveld.nl;  

info@sittard-geleen.nl;  

info@soest.nl;  

info@steenwijkerland.nl;  

info@strijen.nl;  

info@twenterand.nl; 

info@twickelstadfm.nl;  

info@tynaarlo.nl;  

info@vaals.nl;  

info@valkenburg.nl;  

info@veendam.nl;  

info@veenendaal.nl;  

info@venlo.nl;  

info@vlieland.nl;  

info@voerendaal.nl;  

info@webber.nl;  

info@weesp.nl;  

info@westerpost.nl; 

info@westmaasenwaal.nl; 

info@weststellingwerf.nl; 



info@wijkbijduurstede.nl; 

info@zaltbommel.nl;  

info@zandvoort.nl;  

info@zeewolde.nl;  

info@zutphen.nl; 

info@zwartewaterland.nl; 

info_gemeente@amersfoort.nl; 

informatiecentrum@vng.nl; 

informeleaanpak@vng.nl; 

internet@omroepbrabant.nl; 

jasja.vanark@vng.nl;  

jeugd@vng.nl;  

jeugdjournaal@rtv.nos.nl; 

jhdboer@delft.nl;  

jongerenforum@tros.nl; 

k.levinga@emmen.nl; 

klantenservice@consumentenbond.nl; 

larissa.zegveld@kinggemeenten.nl; 

lover@iiav.nl; m.van.de.ven@helmond.nl; 

magazine@groenlinks.nl; 

mail@blaricum.nl; mail@roermond.nl; 

manbijthond@ncrv.nl; 

michiel.geuzinge@vng.nl; 

nanne.dejong@vng.nl;  

Petra.Jagt@vng.nl;  

post@alkmaar.nl;  

post@bsd.rotterdam.nl; 

post@dantumadeel.nl; 

post@haarlemmerliede.nl; 

post@heemskerk.nl; 

post@heerhugowaard.nl; 

post@maastricht.nl; 

postbus@gemeentenoordenveld.nl; 

postbus@gemwoudenberg.nl; 

postbus@heeze-leende.nl; 

postbus@sintanthonis.nl; 

postbus@wijdemeren.nl; 

postbus@wormerland.nl; 

postbus@zwolle.nl;  

postbus1@zederik.nl; 

postbus16200@utrecht.nl; 

postbus20@enschede.nl; 

postbus20@schiermonnikoog.nl; 

postbus5@maasdonk.nl; 

postbus8@schagen.nl; 

postbus83@uden.nl; 

postdd@nieuwegein.nl; 

praktijkvoorbeelden@vng.nl; 

Project4.0@vng.nl; 

raadsledenprogramma@vng.nl; 

renske.steenbergen@vng.nl; 

secr_baflo@vng.nl; secr_bawi@vng.nl; 

secr_eccva@vng.nl; serviceburo@regr.nl; 

SlimSamenwerken@vng.nl; 

stadhuis@enkhuizen.nl; 

stadhuis@oosterhout.nl; 

stadhuis@rijswijk.nl; 

stadhuis@woerden.nl; 

stadskantoor@bergenopzoom.nl; 

stadskantoor@goes.nl; 

trendlezing@vng.nl; vngconnect@vng.nl; 

vngleden@vng.nl; 

waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl; 

zeist@zeist.nl; 


