
Beste lezer,

Helaas heeft Ardin Mourik aangegeven dat
het niet langer lukt om werk, privé en de
functie als Statenlid te combineren. Gelukkig
hebben we in Willem Wijntjes een ervaren
en kundig opvolger. Het afscheid van Ardin
als Statenlid zal plaatsvinden in de
Statenvergadering van 4 maart aanstaande.

Lees meer...

Ruimte voor nieuwbouw
kleine kernen

Tijdens de Statenvergadering van 29 januari
stond onder meer het Statenvoorstel
Afwegingskader uitbreidingslocaties voor
wonen op de agenda. Hiermee krijgen kleine
kernen in de provincie de ruimte om voor het
behoud van hun vitaliteit woningen te
bouwen buiten de rode contour, onder
bepaalde voorwaarden.

Het CDA is tevreden met dit afwegingskader.
Dit was voor ons een belangrijk onderdeel in
de verkiezingen en later ook bij de
onderhandelingen over het coalitieakkoord.
Nu bouwen aan Utrecht!

Volop aandacht voor MKB en
maakindustrie

Het MKB vormt het fundament van onze
economie. Reden waarom wij als CDA hier
altijd aandacht voor zullen vragen. Tijdens
de laatste Statenvergadering is besloten om
een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
op te richten, hebben we vragen gesteld
over cybersecurity en of bij een
aanbesteding rekening gehouden wordt met
werkgelegenheid in Nederland en eerlijke
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concurrentie.

Lees meer...

Statenvoorstel
programmaplan
Energietransitie aangenomen

Dit programma richt zich op
energiebesparing en duurzame energie
opwekking om daarmee de provinciale
klimaatdoelen op een haalbare en
betaalbare manier te realiseren. Het CDA 
kan zich vinden in de 4 programmalijnen:
besparen, opwekken, innovatie en de
provincie als voorbeeld. Een
randvoorwaarde is wel dat deze transitie
haalbaar en betaalbaar is. 

Lees meer...

Bestuurslid communicatie
gezocht

Kom jij het provinciaal bestuur versterken?
Kennen offline en online communicatie geen
geheimen voor jou? Wil je de afdelingen
ondersteunen in hun communicatie naar
leden en kiezers? Solliciteer dan snel!

Lees meer...

Twee bijeenkomsten voor
CDA Senioren

Op vrijdag 13 maart wordt er een thema-
ochtend over huisvesting georganiseerd in
het provinciehuis door de Utrechtse CDA
Senioren.

Op vrijdag 3 april wordt er een CDA
Seniorendag georganiseerd in De Bilt door
het landelijke netwerk.

Lees meer...
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Masterclass Politiek en
Bestuur

Ben je net lid van het CDA? Of al langer lid,
maar nog niet actief? Meld je dan aan voor
de masterclass politiek en bestuur! Op de
zaterdagen 21 en 28 maart krijg je college
en ga je in gesprek met politici en
bestuurders. 

Lees meer...

Nieuws vanuit het
waterschap HDSR

Er is een nieuwe start gemaakt met de
herziening van het belastingstelsel voor de
waterschappen. Het HDSR heeft een
Bestuurlijke Begeleidingsgroep ingesteld
waar CDA-fractievoorzitter Ko Droogers in zit
en hoogheemraad Bernard de Jong is
afgevaardigd in een landelijke stuurgroep
van de Unie van Waterschappen.

Lees meer...

Geslaagde
nieuwjaarsreceptie

Maandag 13 januari vond de goed bezochte
nieuwjaarsreceptie van het CDA Provincie
Utrecht plaats. We waren dit keer welkom in
the Foodclub in Utrecht. We begonnen de
avond met het zij-aan-zijdiscussiestuk. Dit
leverde leuke en inhoudelijke discussies op.
Daarna was het tijd voor de borrel om met
elkaar bij te praten.

Lees meer...

Verslag Studiereis
Straatsburg

In december organiseerde het CDA
Europanetwerk in de provincie Utrecht een
studiereis naar Straatsburg. Commissielid
Willem Wijntjes was mee en schreef een
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verslag hierover.

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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