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Van de fractievoorzitter

Wat een jaar! Zo begon mijn tekst ook in
december 2019. Nu ik terugdenk moet ik denken
aan het boek ‘Die Welt Von Gestern’ waarin
Stefan Zweig onder andere schrijft over zijn leven
vlak voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. Hij schreef hierover: ‘Wat een
windstille tijd, wat een lilliputter zorgen hadden
wij toen’. Zo denk ik, en waarschijnlijk u ook,
inmiddels over december 2019. Lees verder...

Van de voorzitter: samen vooruit!
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Aan het (bijna) einde van dit jaar wil ik u namens
het Dagelijks Bestuur van de provinciale afdeling
gezegende feestdagen en een hoopvol 2021
toewensen. Hoopvol omdat het fijn is vooruit te
kijken. Naar een tijd waarin Corona niet meer zo
bepalend is voor de manier waarop we
leven. Lees verder...

VIDEO: Eindejaarsgroet van onze gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Even voorstellen: onze Utrechtse kandidaten voor de Tweede Kamer!

Derk Boswijk (14) uit Kockengen: We bevinden ons in
een tijd waarin de tijdperken wisselen en de toekomst
ongewis is. Nooit eerder werden wij als samenleving
geconfronteerd met zoveel grote en snel op elkaar
volgende maatschappelijke uitdagingen. Lees verder...

Bart van den Brink (22) uit Amersfoort: De afgelopen
14 jaar heb ik in Den Haag met ontzettend veel plezier
en trots mogen meebouwen aan een sterk CDA voor

Subscribe Past Issues Translate

https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/456-van-de-voorzitter-samen-vooruit.html
https://www.facebook.com/1559225897625340/videos/696571841228558
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/446-kandidaat-voor-de-tweede-kamer-derk-boswijk.html
http://eepurl.com/dyfmwf
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
javascript:;


een beter Nederland. Tegelijkertijd ben ik een
Amersfoorter in hart en nieren. Lees verder...

Jantine Zwinkels (26) uit Utrecht: Momenteel ben ik
gemeenteraadslid in Utrecht (stad). In het dagelijks
leven ben ik werkzaam bij ingenieurs- en adviesbureau
Royal HaskoningDHV, waar ik mij voornamelijk bezig
hou met duurzaamheid. Lees verder...

Evert Jan van Asselt (45) uit Houten: Op mijn
achttiende ben ik in de provincie Utrecht komen wonen.
Afgelopen jaar schreef ik mee aan het discussiestuk
‘Zij aan zij’. Met elkaar formuleren waar het CDA voor
staat. Dat wil ik de komende jaren blijven doen. Lees
verder...
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Klik hier voor meer informatie

Uit de Statenfractie

PAS journaal week 51
 
Aan het einde van een jaar wordt vooral
teruggeblikt over de behaalde resultaten in een
jaar. Statenlid Chris Westerlaken keek terug op
2020 en kwam tot de ontdekking dat er nog niet
zoveel gerealiseerd was. Lees verder...

PIP Maarsbergen

De laatste Statenvergadering van dit jaar stond

Subscribe Past Issues Translate

https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/453-online-training-social-media-posts-maken.html
https://www.cda.nl/kandidaten-2021
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/443-pas-journaal-week-51.html
http://eepurl.com/dyfmwf
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
javascript:;


het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Maarsbergen op de agenda. Dit plan is nodig om
een onderdoorgang mogelijk te maken van de
spoorbaan Utrecht-Arnhem. De provinciale weg
N226 passeert de spoorbaan via een overweg
die nu al veel overlast geeft. Lees verder...

CDJA'ers zoeken vervoer!

Wie-o-wie kan dit enthousiaste team
van het CDJA helpen met een bus
om te lenen van januari tot 17 maart.
Inmiddels hebben we een
reservistenteam van meer dan 42
personen die de komende maanden
op pad willen om de lokale
afdelingen te ondersteunen met
brievenbussen vullen. Lees verder...

Vanuit de CDA-fractie in HDSR
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We willen twee ontwikkelingen
bespreken waarvoor wij ons in de
coalitie voor hebben ingezet ten
behoeve van ‘een land om door te
geven’: een filter voor medicijnresten
en microplastics en circulaire
herbestemming van nutriënten. Lees
verder...

Op vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari zal het uitgestelde online
verkiezingscongres plaatsvinden, met onder meer discussie en stemming over
de amendementen op het verkiezingsprogramma, het bekrachtigen van de
kandidatenlijst en de verkiezing van de lijsttrekker. Lees verder...
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