Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Uw CDA in de
gemeenteraad

Het CDA is in de
gemeenteraad van OlstWijhe vertegenwoordigd
door:
Hans Kamphuis
(fractievoorzitter)
Jolande Olthof-Kolkman
Elleke Steenbergen
Sander Klos
en
Herman Engberink
(wethouder)
De coalitie bestaat
uit Gemeente
Belangen, CDA en VVD.

Nieuwsbrief
Dit is de digitale nieuwsbrief
van de CDA afdeling in OlstWijhe. U ontvangt deze
omdat u lid bent of
aangegeven
hebt geïnteresseerd te zijn.
Via de link nieuwsbrief kunt
u de nieuwsbrief in PDF
formaat downloaden.
Hebt u opmerkingen,
suggesties of kopij? Dan
horen wij die graag via
secretaris@olstwijhe.cda.nl

GEMEENTERAAD

Hieronder volgt een bericht dat op 16 maart vanuit het CDA
Overijssel is verstuurd. CDA Olst-Wijhe staat achter deze besluiten.

Beste CDA leden,
De regering heeft vanavond verdergaande maatregelen
aangekondigd tegen verdere verspreiding van het coronavirus.
Deze kunt u teruglezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel
Als CDA Overijssel spreken wij volledige steun uit voor deze
maatregelen maar willen wij u ook graag een hart onder de riem
steken. Het betekent nogal wat voor ons dagelijks leven!
Maar met elkaar gaan we dit doen. Dat betekent ook zorgen voor
elkaar waar nodig.
Én er zijn voor ouderen en kwetsbaren onder ons. Weet de CDA’ers
in uw omgeving te vinden als dat nodig blijkt te zijn, zij staan voor u
klaar waar mogelijk.
De CDA Statenfractie heeft al haar vergaderingen en werkbezoeken
opgeschort tot tenminste 1 april. Ook de officiële
commissievergaderingen en de Provinciale Statenvergadering gaan
tot deze datum niet door. Uiteraard is er door de provincie Overijssel
gecheckt of er geen belangrijke besluitstukken voor liggen, dit is niet
het geval. In urgente gevallen gaan we over tot online
vergaderingen.
Voor nu willen wij u laten weten te vertrouwen op uw wijsheid en
vooral thuis te blijven volgens de gestelde maatregelen.
Wees zuinig op u zelf en op elkaar!
Hartelijke groet,
Marc Dullaert, voorzitter CDA Overijssel
Bouwien Rutten, fractievoorzitter CDA Overijssel

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert
meestal op maandagavond
om 20.00 uur in de
Raadszaal van het
gemeentehuis in Wijhe. Via
deze link vindt u het
vergaderschema van de
gemeenteraad. Vanaf 10
dagen voor de
raadsvergadering vindt u de
vergaderstukken bij de
vergadering. Deze begint
stipt om 20u en vindt plaats
op het Gemeentehuis te
Wijhe > wees van harte
welkom op de publieke
tribune!
De raadsvergadering is live
te bekijken en later terug te
kijken (per onderwerp) via
deze link.
Fractievergaderingen
Vrijwel elke week en zeker
voor een
gemeenteraadsvergadering
komt de CDA-fractie op
donderdagmorgen bijeen om
deze voor te bereiden.
Aanschuiven bij een
fractieberaad is altijd
mogelijk. Graag horen we
dat van tevoren, zodat u niet
voor een dichte deur staat
(pasjessysteem).
Stukken ter voorbereiding
zijn online te vinden op de
datum van de
raadsvergadering.

Bestuur CDA OlstWijhe

Ons bestuur: Alfred Jansen
(voorzitter), Ria Bakker
(secretaris), Tom
Lugtenberg (penningmeester),
Riny van der Kolk en Willem
Riezebos (algemene
bestuursleden).
Contact via:
secretaris@olstwijhe.cda.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens wijzigen.

Verzonden met

