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Beste lezer, 

Kandidaten gezocht!

In maart 2019 vinden er weer verkiezingen
plaats.Hiervoor zoeken we enthousiaste
Statenleden en Waterschappers! Deadline
voor kandidaatstelling is voor lijsttrekkers 1
juni 2018 en voor Statenleden en
Waterschappers 11 juni 2018. Meer
informatie over de procedure in de link!
 
Lees meer...
 
 

 

 
Europa Special
 
Op zaterdag 26 mei 2018 is er een Europa
Special. Het belooft een afwisselende
bijeenkomst te worden met interessante
sprekers, het uitwisselen van ideeën, een
goede Q&A en een heuse Europa-quiz!

Plaats: HF Witte Centrum in de Bilt
 Tijd: 10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

 
Lees meer...
 

 

 

 
ALV CDAV
 
Voor alle CDA (V) leden met introducés in de
provincie Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld
om elkaar als vrouwen in een gezellige sfeer
te ontmoeten en om zelf of andere vrouwen
te enthousiasmeren een actieve rol in te
nemen binnen het CDA.

De ALV is op woensdag 13 juni 2018 van
13.00 tot 17.00 uur in Cothen.
 
Lees meer...
 
  

Afscheid Teus van Oosterom
 
Op maandag 23 april 2018 heeft Teus van
Oosterom afscheid genomen als Statenlid.
Het Statenlidmaatschap viel niet meer te
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combineren met zijn werk als boer. Hiermee
komt er een einde aan een lang avontuur,
want Teus was ook al in de jaren '90
Statenlid! Wij gaan zijn nuchtere inbreng
missen en wensen hem alle goeds!
 
Lees meer...
 

 

 

 
Nieuwe aanwinsten in de
Statenfractie
 
Met het vertrek van Teus van Oosterom is
Willem Wijntjes ons nieuwe CDA-Statenlid.
Als Commissielid zat hij al in de Commissie
Bestuur, Europa en Middelen en hij zal deze
commissie blijven volgen. Marlies Kolthof is
beëdigd als Commissielid en zij zal de
Commissie Ruimte, Groen en Water gaan
volgen. Wij wensen hen beiden veel succes
en plezier!
 
Lees meer...
 
 

 

 
CDA Congres in Den Bosch
 
Op zaterdag 2 juni vindt het CDA-congres
plaats in Den Bosch. 's Ochtends zijn er
deelsessies en 's middags vindt het
huishoudelijke en politieke deel plaats. Ook
is 's ochtends de CDA500 over het Europees
verkiezingsprogramma.
 
Lees meer...
 

 

 

 
ALV provinciale afdeling
Utrecht
 
Alvast een vooraankondiging voor de ALV
van de provinciale afdeling Utrecht op
maandagavond 25 juni! Tijdens deze ALV zal
onder meer de lijsttrekker van de Provinciale
Staten en van het Waterschap HDSR
gekozen worden. 
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Volg ons op facebook, twitter
en instagram!
 
Volgt u het CDA Provincie Utrecht al op
twitter? Dat kan via @cda_ProvUtrecht. Of
volg ons op Facebook en we zijn ook te
vinden op Instagram! Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws!
 
Lees meer...
 

https://twitter.com/cda_ProvUtrecht
https://www.facebook.com/CDAProvUtrecht/
https://www.instagram.com/cda_provutrecht/
https://www.instagram.com/cda_provutrecht/

