
8 oktober 2020

In deze nieuwsbrief: 

Provinciale ALV
Uit de fractie
Van de voorzitter
Vragen over N224
Van de Gedeputeerde
Update Esther de Lange

 

Statenvergadering
CDA-fractie in HDSR
Voor in de agenda
Bart Krol-prijs
Studiereis Polen
Jubileumevent CDA

Provinciale ALV op maandag 16 november!
 
Op de agenda staan in ieder geval het vaststellen van de staartlijsten en de
amendementen op het verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Klik hier voor meer informatie.
 
Hoe de ALV er in november uit gaat zien hangt af van de dan geldende
coronamaatregelen. De ALV op 21 september vond in hybride vorm plaats,
zoals te zien op de foto hieronder. Een aantal mensen kon fysiek - en op
afstand - aanwezig zijn en een groot aantal deed digitaal mee.
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Uit de fractie   
 
We hebben weer een intensieve maand achter
de rug. In deze nieuwsbrief zullen we stilstaan bij
de twee Provinciale Statenvergaderingen die we
hebben gehad met grote onderwerpen zoals het
kader Regionaal Wonen en werken, de
Zomernota en de Regionale Energie
Strategieën.  Lees verder...

Van de voorzitter: boeken die je aan het
denken zetten 
 
Onze zomervakantie ligt alweer een tijdje achter
ons. Zeker in onze beleving, want het is nu druk
met het werk en het regent weer vaker dan de
zon schijnt. We verlangen er wel een beetje naar
terug. Tijdens onze zomervakantie heb ik ook
een paar boeken gelezen.  Lees verder...
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CDA stelt vragen over N224 bij Woudenberg 
 
De N224 is een ontzettend drukke weg met
vooral veel vrachtverkeer. Dit gaat alleen maar
toenemen door de bouw van woningen en de
extra hectares bedrijventerrein die Scherpenzeel
heeft toegezegd gekregen. De wens is om een
extra rondweg aan te leggen, maar de
gedeputeerde heeft al op voorhand gezegd hier
niet mee akkoord te gaan. Reden voor het CDA
om vragen te stellen hoe de overlast verminderd
kan worden. Lees verder..

Van de Gedeputeerde 
 
Het gebeurt steeds vaker dat flinke
plensbuien kelders blank zetten of
zorgen voor akkers die te nat zijn.
Soms binnen enkele weken gevolgd
door langdurige droogte en hitte. Ik
vind het belangrijk dat we waar
mogelijk woningen, kantoren en
infrastructuur anders gaan
aanleggen, ter voorkoming
van wateroverlast en hittestress. Het
is van belang om slimmere manieren
van wonen, werken en bouwen te
stimuleren. Lees verder..

Update van Esther de Lange
 
Een nieuw politiek jaar, een nieuwe
dosis uitdagingen. Na een korte
coronazomer is ook het Europees
Parlement alweer een goede maand
aan de slag. Uiteraard zoveel
mogelijk digitaal. Maar gas terug
nemen is geen optie, want er staat
nogal wat op het spel: de Brexit,
een nieuwe meerjarenbegroting, en
natuurlijk het economisch herstel van
Europa na corona. Allemaal
uitdagingen waar we vanuit “Brussel”
ons CDA-geluid luid en duidelijk op
laten horen. Lees verder...
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Provinciale
Statenvergadering  
 
Het CDA is tevreden met de
aangenomen zomernota. Wel willen
we het college nog wat meegeven,
namelijk dat de mismatch van
onderwijs en arbeidsmarkt blijvende
aandacht verdient. Lees verder.. 
 
Het statenvoorstel Regionale
Energie Strategieën (RES) is
aangenomen. Elke transitie is een
gammel en kwetsbaar proces. Willen
we de energietransitie tot een
succes maken, dan moeten we daar
wel eerlijk en realistisch over
zijn. Lees verder.. 
 
Het statenvoorstel bodemdaling is
aangenomen. Het CDA heeft
benadrukt dathet veenweidegebied
niet bestaat en één aanpak geen zin
heeft. Lees verder..

De Staten werden gevraagd een
oordeel te geven over het Kader
Regionale programmering Wonen en
Werken. Dit is de uitwerking van hoe
de provincie in de toekomst de
gestelde doelen denkt te
verwezenlijken op het terrein van
woningbouw en bedrijventerreinen.
Lees verder... 
 
Het statenvoorstel Nota Grondbeleid
is aangenomen. Het CDA juicht toe
dat de provincie Utrecht bij voorkeur
faciliterend grondbeleid hanteert,
met de ruimte om als provincie ook
actief op de grondmarkt te opereren.
Op een zorgvuldige en behoedzame
manier. Lees verder.. 
 
Het statenvoorstel klimaatadaptatie
is aangenomen. Er zijn voorstellen
gedaan om onze omgeving aan te
passen aan de veranderingen die al
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reëel zijn en de veranderingen die
nog gaan komen. Lees verder..

Vanuit de CDA-fractie in HDSR
 
In 2017 is gestart met het dijkversterkingsproject
Sterke Lekdijk. Net voor de zomer is door het
Algemeen Bestuur van HDSR de
voorkeursvariant vastgesteld en is daarmee de
verkenningsfase afgerond. Het CDA heeft er
steeds op aangedrongen dat er rekening moet
worden gehouden met een goede balans tussen
het algemeen belang van de waterveiligheid en
de belangen van de eigenaren van de
gronden. Lees verder..

Voor in de agenda:

woensdag 28 oktober bijpraatmoment OV-
concessie voor raadsleden
maandag 2 november algemene
bestuursvergadering
maandag 16 november provinciale ALV
woensdag 25 november bijpraatmoment
Wonen voor raadsleden

Nomineren Bart Krol-prijs  
 
Vorig jaar kreeg MEEDOEN uit Bunschoten de
Bart Krol-prijs. Ook dit jaar zijn we op zoek naar
verbindende maatschappelijke initiatieven!
Nomineren kan nog tot 25 oktober. Tijdens de
ALV op 16 november zal de winnaar bekend
gemaakt worden. Lees verder...
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Studiereis naar Polen 
 
In November zou het CDA Woerden een
studiereis naar Polen organiseren. Deze is nu
vanwege de coronamaatregelen verschoven naar
April 2021. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar! Klik hier voor meer informatie.

Op 11 oktober bestaat het CDA 40 jaar! Daarom is er op zaterdag 10
oktober om 16.30 uur een online jubileumevent. Het wordt een afwisselend
event met verhalen, herinneringen en bespiegelingen. Het event sluit af met
een interactieve quiz over al die ups, downs en anekdotes van 40 jaar CDA.
Klik op het plaatje voor meer informatie!
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