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Beste lezer, 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is
het 29-jarige Statenlid Derk Boswijk uit
Kockengen gekozen tot lijsttrekker voor de
komende Provinciale Statenverkiezingen in
Utrecht in 2019. Derk Boswijk maakt sinds
2015 deel uit van de Statenfractie van het
CDA in de Provincie Utrecht. Hij is een van
de woordvoerders op de portefeuille Milieu,
Mobiliteit en Economie. In het dagelijks leven
is hij werkzaam als projectontwikkelaar bij
een vastgoedbelegger.
 
Lees meer...
 
 

 

 
Bernard de Jong lijsttrekker
HDSR
 
Tijdens de ALV is Bernard de Jong gekozen
tot lijsttrekker van het waterschap HDSR bij
de verkiezingen in 2019. Als bedrijfskundige
is hij werkzaam geweest in de
gezondheidszorg en bij verschillende
overheden. Momenteel zet hij zich als
hoogheemraad in voor het
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
 
Lees meer...
 

 

 

 
Taakverdeling provinciaal
bestuur
 
Met de komst van een aantal nieuwe
bestuursleden is de taakverdeling binnen het
bestuur herzien. Ook is er een nieuwe
verdeling gemaakt van de contactpersonen
voor de afdelingen. Zie hiervoor het
schema. 
 
Lees meer...
 
  

Blog Esther de Lange
 

CDA Provincie Utrecht

  

  

  

  

http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/194-derk-boswijk-gekozen-tot-lijsttrekker-cda-utrecht.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/mensen/14-bernard-de-jong.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/192-taakverdeling-provinciaal-bestuur.html
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De zomervakantie komt in zicht. Wordt het
een vakantie in eigen land, een reis door
Europa, of nog verder? Hoe dan ook, als
oud-medewerker van de ANWB-
alarmcentrale weet ik dat nu de caravans
worden schoongemaakt en ingericht, de
fietsen gesmeerd of de tickets geboekt.
Verkiezingen staan dan - terecht! - niet
bovenaan het prioriteitenlijstje. Toch lopen
de voorbereidingen voor de verkiezingen van
volgend jaar, voor de Provinciale Staten in
maart en het Europees Parlement in mei, al
volop.
 
Lees meer...
 

 

 

 
Nieuws van het
Seniorenplatform
 
Praktisch elke afdeling heeft een
contactpersoon Ouderen. Wij willen het
overleg met hen intensiveren. In
samenwerking met hen willen we een
tweetal thema-middagen organiseren rond
onderwerpen die vooral van belang zijn voor
ouderen. Ook hebben we gesproken over
inbreng voor het verkiezingsprogramma voor
de komende Staten- en
Waterschapverkiezing.
 
Lees meer...
 

 

 

 
Algemene beschouwingen
HDSR
 
Woensdag 27 juni waren de Algemene
Beschouwingen van het waterschap HDSR.
Samenvattend was de bijdrage van het CDA
als volgt: het gaat best goed, zet meer in op
awareness en betrokkenheid van burgers,
benut kansen voor duurzaamheid binnen
onze bedrijfsvoering, pak de aanpak
bodemdaling op met rijk, provincies en de
boeren, laat meer zien wat we doen op
gebied van genieten van water en stel de
geïndexeerde nullijn als kader voor de
kosten van verbonden partijen.
 
Lees meer...
 
  

Oproep landelijk
Europanetwerk

  

  

  

http://cdaprovincieutrecht.nl/blog/196-hand-in-hand.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/195-nieuws-van-het-seniorenplatform.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/197-algemene-beschouwingen-hdsr.html
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Het CDA is een netwerkorganisatie en we
vinden de Europese Unie belangrijk. De
Europese Unie dient binnen het CDA
structureel meer aandacht te krijgen. De
beste methode daarvoor is de oprichting van
een landelijk Europanetwerk.
 
Lees meer...
 

 

 

 
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...
 

  

http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/190-oproep-landelijk-europanetwerk-cda.html
https://twitter.com/cda_ProvUtrecht
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