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Beste lezer, 

Op 1 oktober organiseren wij samen met
CDA Noord-Holland en CDA Flevoland het
Waardendebat. Wie zijn de kleine luijden van
deze tijd? Wijkt de sociaal-conservatieve
koers van de Tweede Kamerfractie uit naar
rechts? Zijn wij een volkspartij die openstaat
voor nieuwkomers en diversiteit of kiezen wij
voor een mono-culturele samenleving? Voor
wie is het CDA er? Pieter Heerma, Pieter
Jan Dijkman en Govert Buijs gaan
hierover met u in gesprek.
 
Lees meer...
 
 

 

 
Esther de Lange lijsttrekker
Europese Verkiezingen
 
Het CDA partijbestuur heeft Esther de Lange
opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor
het CDA in het Europees Parlement. De
Lange is vanaf 2007 Europarlementariër
voor het CDA en sinds 2014 delegatieleider
en vicevoorzitter van de EVP-fractie. 
 
Lees meer...
 

 

 

 
CDA vraagt aandacht voor
energiecoöperaties
 
De druk om de energietransitie tot een
succes te maken neemt toe, net als het
aantal energiecoöperaties.
Energiecoöperaties staan dicht bij de
samenleving en kunnen hierdoor vaak
ingewikkelde projecten voor elkaar krijgen.
Daarom heeft CDA vragen gesteld in
hoeverre energiecoöperaties door de
provincie worden ondersteund.
 
Lees meer...
 
  

Thema-avond CDA
Woonvisie 2030

CDA Provincie Utrecht
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Op woensdag 26 september organiseert de
Statenfractie een thema-avond voor de
Utrechtse raadsleden. Vragen die deze
avond centraal staan zijn onder meer

- Waar in de provincie Utrecht kan er nog
uitgebreid worden?

- Waar in de provincie Utrecht mag absoluut
niet meer gebouwd worden?

De raadsleden hebben inmiddels hiervoor
een uitnodiging ontvangen.
 

 

 

 
Scholingsaanbod
Steenkampinstituut
 
Ook na de zomer zijn er weer diverse
mogelijkheden om je bij te scholen als
politicus! Met onder meer cursussen over
gemeentefinanciën en nieuws maken. 
 
Lees meer...
 

 

 

 
ALV's Provinciale afdeling
Utrecht
 
Alvast een vooraankondiging voor een
tweetal ALV's van de provinciale afdeling
Utrecht op de zaterdagochtenden 17
november en 1 december! Tijdens de
eerste ALV zal onder meer de
kandidatenlijst van de Provinciale Staten en
van het Waterschap HDSR vastgesteld
worden en tijdens de tweede ALV het
verkiezingsprogramma voor de Provinciale
Staten. 
 
 

 

 
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...
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