
 
Ymkje

 

 
Beste lezer, 

Tijdens de ALV op donderdag 5 april nemen
we afscheid van onze steunpuntmedewerker
Ymkje van 't Riet! Zij werkt inmiddels als
eindredacteur van Bestuursforum. Ze zal
worden opgevolgd door Rieneke Gosker. Zij
zal dit naast haar werk als
fractiemedewerker voor de Statenfractie in
Utrecht gaan doen. We willen Ymkje heel erg
bedanken en wensen haar succes en veel
plezier met haar nieuwe werkzaamheden.
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ALV provinciale afdeling
Utrecht
 

Allen van harte uitgenodigd voor de ALV van
de provinciale afdeling Utrecht! Op de
agenda staat onder meer discussie toekomst
CDA, nieuwe DB-leden en terugblik
gemeenteraadsverkiezingen. 

Wanneer: Donderdag 5 april 2018 om 20.00
uur 
Waar: HF Witte Centrum in De Bilt

 
Lees meer...
 

  
CDA vraagt aandacht voor
sluipverkeer Bunschoten en
Eembrugge
 

Voor inwoners van de gemeente Bunschoten
en gemeente Baarn (Eembrugge) is er bijna
elke ochtend sprake van een verkeersinfarct
wanneer zij de gemeente willen verlaten. De
CDA-Statenfractie wil graag weten of de
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eembrug

 

huidige verkeerssituaties, die ontstaan door
het vele sluipverkeer bekend zijn en op
welke wijze de Provincie Utrecht een einde
kan maken aan overlast en onveilige
verkeerssituaties in Bunschoten en
Eembrugge bij de Eembrug.  

 
Lees meer...
 

 
Campagne

 

 
Gemeenteraadsverkiezingen
 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij,
de stemmen geteld. Het CDA blijft de
grootste landelijke partij in de gemeenten. In
de provincie Utrecht betekent dit dat
sommige afdelingen winst hebben gehaald.
Gefeliciteerd daarmee! Andere afdelingen
wisten hun zetelaantal te behouden, wat ook
een mooie prestatie is. Ook zijn
er afdelingen die hun moeite en inzet helaas
niet beloond zagen worden. Wij bedanken
alle (kandidaat-)raadsleden en vrijwilligers
die zo veel tijd en energie in de campagne
hebben gestoken. Alle nieuw verkozen CDA-
raadsleden - in coalitie of oppositie - een
mooie komende raadsperiode gewenst! 
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Bijeenkomst nieuwe
raadsleden en Statenfractie
 

Op woensdag 25 april 2018 zijn alle nieuwe
CDA-raadsleden van harte welkom om
kennis te maken met de Statenfractie op het
provinciehuis in Utrecht. De uitnodiging
hiervoor is inmiddels verstuurd.
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Europabijeenkomst
 

Alvast een vooraankondiging: op zaterdag
26 mei 2018 is er een Europabijeenkomst.
Deze wordt georganiseerd door de
Europacommissie in Utrecht in
samenwerking met het partijbestuur.
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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...
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