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Van de fractievoorzitter
 
We hebben weer 2 volle Statenvergaderingen in
het vooruitzicht. Het belangrijkste onderwerp is
natuurlijk de Begroting 2021. We blijven met de
sluitende begroting voor 2021 uitvoering geven
aan de ambities van het coalitieakkoord.
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Daarnaast voorziet de begroting in geld voor het
verzachten van de economische en culturele
gevolgen van de coronacrisis. Lees verder...

Van de voorzitter: het midden doet ertoe
 
Terwijl de stemmen in de Verenigde Staten nog
steeds niet allemaal geteld zijn en de spanningen
toenemen is voor mij wel helder: ons pluriforme
bestel is zo gek nog niet. En toch is polarisatie
ook in ons land zomaar aan de orde van de dag.
Het CDA is een partij die tegenstellingen wil
overbruggen en ons maatschappelijke bestel wil
hervormen. Gericht op de kracht van de
samenleving zelf. Een politiek vanuit het midden.
Meer dan nodig. Lees verder...

Derk Boswijk verrast met hoge plek 
 
Het CDA heeft met Derk Boswijk een hoge
Utrechtse nieuwkomer op de kandidatenlijst voor
de Tweede Kamerverkiezingen. Boswijk (31) zit
sinds 2015 in de provinciale staten van Utrecht,
waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. Op
de kandidatenlijst, die nog door de leden moet
worden vastgesteld, heeft hij de 14e plaats
gekregen. Een hoge plek voor de Kockenees die
in Den Haag een lans wil breken voor MBO’ers
en ondernemers. Lees verder..

Advieskandidatenlijst Tweede
Kamerverkiezingen
 
Naast Derk Boswijk staan er nog
meer goede kandidaten met een link
naar Utrecht op de lijst: op plek 16
staat Joba van den Berg, op 21 vind
je Bart van den Brink, plek 26 is voor
Jantine Zwinkels, op 36 staat Bert
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van Steeg en plek 44 is voor Evert
Jan van Asselt. Op de ALV zullen zij
zich voorstellen. Klik op de foto voor
de volledige advieskandidatenlijst. 

Staartlijst provincie Utrecht
 
We zijn blij dat we in Utrecht een mooie staartlijst
hebben kunnen samenstellen! Hierbij is gekeken
naar een goede spreiding in de provincie, met
Lenny Geluk-Poortvliet als lijstduwer. Hiermee
wordt beoogd de regionale bekendheid van
kandidaten te benutten voor landelijk een goede
uitslag. Voor de hele staartlijst klik hier. 

Procedures Tweede Kamerverkiezingen
 
De advieskandidatenlijst is bekend en het
conceptverkiezingsprogramma is bekend. Nu is
het aan de leden! We hebben een kort overzicht
gemaakt met de verschillende stukken en
procedures. Lees verder...

Mobiliteit en team(work)s 
door Statenlid Willem Wijntjes
 
Voor de eerste keer een overleg gehad via
Teams met de lokale fracties van het CDA in
onze provincie. Binnen de provincie zijn we
doende de aanbesteding voor het Openbaar
Vervoer voor te bereiden. De bijdrage van lokale
fracties levert ons, maar ook omgekeerd, een
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goede terugkoppeling op waar we wat mee
kunnen. Lees verder..

Westen van provincie verstoken van snel internet
 
Naar aanleiding van de vragen die het CDA heeft gesteld over het achterblijven
van glasvezel in het westen van de provincie, heeft RTV Utrecht een reportage
gemaakt. Sinds het initiatiefvoorstel van het CDA in 2015 is de aanleg van
glasvezel voortvarend aangepakt. Duizenden huishoudens zijn inmiddels
voorzien van een snelle internet aansluiting. Helaas zorgen inwoners in Noord-
Holland ervoor dat grote delen van Utrecht-West momenteel verstoten zijn van
glasvezel. Klik op de foto voor de reportage van RTV Utrecht hierover. 

Update van Esther de Lange
 
Als voormalig woordvoerder
landbouw heeft het boerenbedrijf
altijd mijn bijzondere aandacht.
Daarom was het afgelopen week erg
spannend, met een stemming over
het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Voor het CDA is
het belangrijk dat dit beleid
boerengezinsbedrijven beschermt en
hen helpt hun werk te kunnen doen.
Een beleid dat zorgt voor een

Vanuit de CDA-fractie in HDSR
 
Hoewel recreatie geen kerntaak is
van een waterschap, vindt de CDA-
fractie van HDSR het belangrijk dat
de burgers kunnen genieten van het
vele water dat het waterschap in
beheer heeft. Vaak is het een kleine
moeite om bij werkzaamheden aan
het water of de oever eenvoudige
recreatievoorzieningen mee te
nemen, zoals een kano-
overdraagplaats. Recent heeft de
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eerlijke vergoeding voor het werk dat
boeren doen én dat inspanningen
vraagt op het gebied van klimaat en
milieu. Lees verder...

CDA-fractie nog aandacht gevraagd
voor de kwaliteit van  het
zwemwater. Lees verder..

Voor in de agenda:

maandag 16 november provinciale ALV
woensdag 11 november Statenvergadering
donderdag 19 november overleg
waterschappen in Utrecht
woensdag 25 november bijpraatmoment
Wonen voor raadsleden
woensdag 9 december Statenvergadering
zaterdag 12 december CDA partijcongres

VIDEO: Derk Boswijs stelt zich voor en vertelt waarom hij de Kamer in wil.
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