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Nog 40 dagen tot de Tweede
Kamerverkiezingen

Nu doorpakken, dat is precies wat
de lokale campagneteams in de
provincie doen. Na de online speech
van Wopke Hoekstra waarin hij zijn
beeld voor Nederland schetst is de
campagne op volle toeren gaan
draaien. Tot nu toe veel in de
voorbereidingen maar in enkele
gemeentes ook al een beetje
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zichtbaar. Deze zaterdag worden de
eerste posters uitgedeeld en kunnen
de plakkers aan de slag. Lees
verder...

Van de fractievoorzitter

Inmiddels begint de campagne aardig op stoom
te komen en vullen de avonden zich met een of
meerdere digitale sessies. Ze hebben allemaal
een heel erg verschillend karakter, de ene
georganiseerd door jongeren, de ander gaat over
defensie. En ondertussen gaat het werk in de
provincie natuurlijk gewoon door! Lees verder...

Van de voorzitter: minder verwarring,
meer verwondering

We zijn al weer even op weg in 2021. Ook als
provinciale afdeling hebben we getoost op dit
nieuwe jaar op 25 januari 2021 tijdens de digitale
nieuwjaarsbijeenkomst. Goed elkaar op deze
manier toch te kunnen ontmoeten. Het kan niet
anders, al missen we het echte contact. Lees
verder...
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Van de gedeputeerde: actieplan voor
600.000 bomen

Het is mogelijk om 600.000 nieuwe bomen aan te
planten in de provincie Utrecht tot en met 2023.
Dat staat in het ‘Bomen Actieplan.’ De voorstellen
uit het actieplan bieden belangrijke bouwstenen
voor het bosbeleid waar de provincie momenteel
aan werkt. Lees verder...

Even voorstellen: Bianca Osinga

Als consulent Opleiding & Ontwikkeling voor de
provincie Utrecht maak ik me sterk voor opleiding
en ontwikkeling van mensen en teams.  Het
Steenkamp Instituut heeft tal van trainingen
ontwikkeld: van theoretisch kader tot allerlei
praktische vaardigheden.  Lees verder...

Uit de Statenfractie

Resultaat pilots familiebedrijven
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Het CDA is blij dat het initiatiefvoorstel dat zij in 2018
heeft ingediend om meer aandacht en ondersteuning
te creëren voor MKB-familiebedrijven resultaat
oplevert! Binnenkort komt GS met een voorstel om
vijf ton uit te trekken voor het ondersteunen van
MKB-familiebedrijven bij bedrijfsopvolging. Lees
verder...

Vragen over verbinding Achterberg

De verbinding tussen het dorp Achterberg en
Rhenen en de aansluiting op de N233 ter hoogte van
de Achterbergsestraatweg vraagt om een integrale
aanpak. Daarom heeft CDA-Statenlid Willem
Wijntjes hierover schriftelijke vragen gesteld. Lees
verder...

Vanuit de CDA-fractie in HDSR
 
Een nieuw belastingstelsel voor de
Waterschappen is unaniem aangenomen. CDA-
waterschappers Bernard de Jong en Ko
Droogers zijn nauw betrokken geweest bij het
proces om tot een nieuw belastingstelsel te
komen. Lees verder...
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Onze Utrechtse kandidaten voor de Tweede Kamer

#14 Derk Boswijk              #16 Joba van den Berg      #22 Bart van den Brink  
#26 Jantine Zwinkels        #36 Bert van Steeg             #45 Evert Jan van Asselt 

Copyright © 2021 cdautrecht, All rights reserved.  

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.cda.nl/derk-boswijk
https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen
https://www.cda.nl/bart-van-den-brink
https://www.cda.nl/jantine-zwinkels
https://www.cda.nl/bert-van-steeg
https://www.cda.nl/evert-jan-van-asselt
https://www.facebook.com/CDAProvUtrecht/
http://www.twitter.com/cda_provUtrecht
http://www.instagram.com/cdaprovincieutrecht
http://www.cdaprovincieutrecht.nl/
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/profile?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b&e=[UNIQID]&c=0451d0d717
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b&e=[UNIQID]&c=0451d0d717
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=bb636478befa825379eda710b&afl=1
http://eepurl.com/dyfmwf
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=bb636478befa825379eda710b&id=02e5c3373b
javascript:;

