
Beste lezer,

Pasen, het feest waar we de opstanding van Jezus gedenken, het feest van hoop, ligt
weer achter ons. Meer dan ooit smacht de mens naar hoop. Hoop naar een tijd waar de
sterfgevallen aan het Coronavirus ons niet meer dagelijks herinneren aan de
vergankelijkheid van ons leven. Hoop naar de tijd waarbij de economische onzekerheid
van ondernemers en ZZP'ers achter ons liggen. Hoop naar de tijd waarin we onze
dierbaren weer kunnen ontmoeten. 

Persoonlijk merk ik naast al het ongemak dat ik toch begin te wennen aan het nieuwe
ritme, het thuiswerken of videovergaderingen met kinderen die op de achtergrond alles
afbreken. Ook de provinciale politiek is inmiddels langzaam weer begonnen. De eerste
digitale commissievergaderingen en fractievergaderingen hebben we  alweer gehad en
dat gaat eigenlijk nog best prima. De griffie, de ambtenaren en het college verzetten nog
steeds bergen met werk. Toch zullen een aantal onderwerpen, zoals de invoering van de
omgevingswet, vertraging op gaan lopen. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst meer
thema's en projecten vertraging oplopen door het Coronavirus. 

Ondertussen is mijn rondje met bezoeken langs alle CDA-afdelingen abrupt gestopt, maar
binnenkort zal ik aanschuiven bij de eerste lokale digitale fractievergadering. Het is niet
als vervanging van mijn fysieke bezoeken maar dit is wel een goede manier om met
elkaar in contact te blijven.

Ik wens u en uw dierbaren gezondheid toe en hoop dat u ondanks de omstandigheden
geniet van dit prachtige lenteweer.

Groet,
Derk

CDA Provincie Utrecht
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Van de voorzitter

Graag breng ik de volgende actualiteiten
onder je aandacht via deze nieuwsbrief:
afscheid van Mirjam Maasdam en start van
Marlies Welschen, de kandidaatstelling voor
de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, het
jaarplan van het Dagelijks Bestuur en de
annulering van de CDA-events in de
provincie Utrecht.

Het zijn uitzonderlijke tijden. Laten we op
een goede manier met elkaar, juist nu, in
verbinding blijven en de hoop levend houden
op betere tijden!

Lees meer...

Kandidaten Tweede Kamer gezocht

Meebouwen aan de toekomst van Nederland, aan een land met een zij-aan-zij
maatschappij; dat is de taak van een volksvertegenwoordiger namens het CDA. Voor de
Tweede Kamerverkiezingen 2021 zoeken we hiervoor gemotiveerde mensen die kennis
van zaken hebben en geworteld zijn in onze samenleving. Solliciteren kan tot 22 mei 2020
via de link onderaan dit bericht. 

Daarnaast vragen wij je aandacht voor het volgende: voor een belangrijk deel loopt
de ondersteuning van de kandidaatstelling ook via de provinciale afdeling. Daarom is het
belangrijk dat de provinciale afdeling goed op de hoogte is van wie zich kandidaat stelt.
Het kan zijn dat je je kandidaat stelt op advies van de lokale afdeling, maar het kan ook
zijn dat u zich kandidaat stelt op eigen initiatief. Indien je op eigen initiatief solliciteert,
word je verzocht deze informatie te delen met het provinciale bestuur van het CDA Utrecht
via een mail aan de voorzitter (jaccovandertak@hotmail.com).

Lees meer...

Campagne uitdagingen
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“De opzetjes voor de
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede
Kamerverkiezingen kunnen de prullenbak
in,” volgens CDA-Spindoctor Jack de Vries.
We leven in bijzondere tijden. Natuurlijk staat
je gezondheid nu op 1, 2 en 3, maar regeren
is vooruitzien, zelfs nu. Daarom is het CDA
provincie Utrecht op zoek naar mensen die
straks in campagnetijd hun steentje willen
bijdragen. 

Lees meer...

Nieuw in de fractie

Tijdens de eerstvolgende Statenvergadering
zal Marlies Welschen uit Zeist geïnstalleerd
worden als Statenlid. Zij volgt hiermee
Mirjam Maasdam op die in dezelfde
vergadering afscheid neemt als Statenlid.
Marlies, welkom bij de club en we wensen je
veel succes en plezier!

Lees meer...

Van de gedeputeerde

Alleen samen krijgen we corona onder
controle. Iedereen draagt op zijn of haar
manier een steentje bij om zo goed mogelijk
door deze periode heen te komen. In elk
geval door voldoende afstand te houden en
velen dragen ook bij als medewerker in de
zorg, als voedselproducent of als
winkelmedewerker. Ik waardeer uw inzet en
hoop dat u dit bericht in goede gezondheid
leest.

Lees meer...

Afgelaste bijeenkomsten

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zal het CDA Provincie Utrecht voorlopig
geen bijeenkomsten organiseren. Dit betekent dat de onderstaande bijeenkomsten
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geannuleerd danwel uitgesteld zijn. Zodra er meer bekend is over het al dan niet
doorgaan van deze bijeenkomsten (in het najaar), zullen we dat melden. 

- AB-vergadering in combinatie met servicetour van het partijbureau van 20 april

- ALV in het voorjaar wordt verschoven naar het najaar

- Themabijeenkomst senioren over wonen en zorg van 13 maart

- Masterclass Politiek en Bestuur van 21 en 28 maart

- Campagnebijeenkomst van eind maart

Waterschappen onderdeel
vitale infrastructuur

Bij een crisis sta je stil bij wat wezenlijk is en
dan realiseer je je dat de “vitale functies” niet
de bestuurders zijn, maar de medewerkers
die het werk doorgang laten vinden. In de
pers is veel aandacht voor vitale functies in
de ziekenhuizen, etc, maar de CDA-fractie
wil ook hulde brengen aan alle medewerkers
met vitale functies van het waterschap.

Lees meer...

Vlog van de fractievoorzitter

Fractievoorzitter Derk Boswijk heeft een vlog
gemaakt over de lessen die we nu al kunnen
en moeten trekken uit de Coronacrisis. 

- Versterken eigen maakindustrie
- Digitale infrastructuur snel op orde
- Minder steun verwachten van de VS
- Minder afhankelijk worden van China
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Lees meer...

Studiereis naar Polen

De afdeling Woerden organiseert eind
november 2020 een studiereis naar Polen,
naar de steden Warschau en Krakau.
Inmiddels zijn er al een heel aantal
aanmeldingen ontvangen, maar er is nog
gelegenheid u in te schrijven. Mocht u hierin
geïnteresseerd zijn dan kunt u zich melden
bij Hans Slooijer, via jslooijer@gmail.com. 

Lees meer...

Volg ons ook op facebook,
twitter en instagram!

Volgt u het CDA Provincie Utrecht al op
twitter? Dat kan via @cda_ProvUtrecht.
Of like ons op Facebook en we zijn ook te
vinden op Instagram! Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws!

Lees meer...
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