
Beste lezer,

Opnieuw vindt er een wisseling plaats
binnen de statenfractie. Bij de eerstvolgende
Statenvergadering neemt Mirjam Maasdam
afscheid als Statenlid. De fractie heeft veel
waardering voor haar inzet de afgelopen
jaren: als Statenlid, fractievoorzitter en
gedeputeerde. We wensen haar alle goeds!

Lees meer...

Afgelaste bijeenkomsten

Vanwege het coronavirus zijn de volgende
bijeenkomsten afgelast danwel uitgesteld:

- vrijdag 13 maart themabijeenkomst CDA
Senioren in de provincie Utrecht

- zaterdag 21 en 28 maart de masterclass
Politiek en Bestuur 

- vrijdag 3 april de CDA Seniorendag in De
Bilt georganiseerd door het landelijke
netwerk

Mocht de bijeenkomst op een andere datum
doorgang vinden, dan zullen wij dit uiteraard
melden.

CDA Provincie Utrecht
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CDA steunt idee
zonnepanelen in boerensloot

In plaats van zonnepanelen op het dak of in
de wei, waarom kijken we niet naar
boerensloten? De energietransitie vraagt om
creativiteit en samenwerking en dat is exact
wat dit initiatief wil doen. 

Lees meer...

Statenvoorstel Festivalbeleid
aangenomen

Bij de Statenvergadering van woensdag 4
maart is het Statenvoorstel Festivalbeleid
2021-2024 aangenomen. Hiermee verbreedt
en intensiveert de provincie haar huidige
festivalbeleid en komt er meer geld
beschikbaar voor culturele festivals. Een
goede zaak voor de inwoners van onze
provincie; in de stad en in de regio!

Lees meer...

Werkbezoek in Woerden bij
Boer Bert

Op vrijdag 28 februari bracht Esther de
Lange (CDA Europarlementariër) samen met
Derk Boswijk (CDA Statenlid) en Job van
Meijeren (CDA Woerden) een werkbezoek
aan agrarisch bedrijf “Boert Bert” in
Woerden. 

Lees meer...

Beschuldigingen FDF aan
CDA: de feiten
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Een dag voor het boerenprotest van 19
februari eiste Farmers Defence Force dat het
CDA het kabinet zou laten vallen. FDF
beschuldigde die partij te hebben gezwegen
bij het negatieve kabinetsbeleid. Maar is dat
wel zo? Een factcheck met betrekking tot de
kalverfraude, de fosfaatrechten en de
stikstofcrisis. 

Lees meer...

Afscheid Ardin Mourik als
Statenlid

Tijdens de Statenvergadering van woensdag
4 maart 2020 heeft Ardin Mourik afscheid
genomen als Statenlid. Kijk of lees in de link
zijn afscheidsspeech. Ardin, het ga je goed!

Lees meer...

Subsidie loodvrij sportvissen
HDSR-gebied

Het CDA wil sportvisorganisaties in het
HDSR-gebied stimuleren om al eerder
vrijwillig met het loodgebruik te stoppen.
Hiervoor hebben wij, samen met enkele
andere partijen, een motie ingediend om
sportvisorganisaties subsidie te verlenen om
al eerder loodvrij te kunnen vissen tijdens
wedstijden en evenementen.

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
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vinden op Instagram! Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws!

Lees meer...
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