
 
Beste lezer, 

Allereerst willen we u van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 13
januari 2020. We zijn vanaf 18.30 uur welkom in the Foodclub in Utrecht. We beginnen de
avond met een discussie over het zij-aan-zij-rapport en om 20.00 uur gaan we verder met
de borrel. Wees welkom!

Verder in deze laatste nieuwsbrief van het jaar: fractievoorzitter Derk Boswijk en
provinciaal voorzitter Jacco van der Tak blikken terug op een bewogen jaar en kijken
vooruit naar 2020. Statenlid Chris Westerlaken houdt u op de hoogte over de laatste
ontwikkelingen rondom de PAS en Statenlid Mirjam Maasdam is blij met de MKB-deal in
Utrecht-West. Het bestuur zoekt een bestuurslid Communicatie en in januari 2020 gaat de
masterclass Politiek en Bestuur van start. Verder nog nieuws vanuit de waterschappen,
een terugblik op de 2030-Talks van het CDJA en een uitnodiging voor de CDA Appèl XL
on tour in Zwolle en Eindhoven. Het CDA is volop in beweging!

Wensen we u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
 
Lees meer...
 
 

 

 
Van de fractievoorzitter: wat
een jaar!
 
Wat een jaar! Een jaar die we al
campagnevoerend in gingen met een
buitengewoon professioneel campagneteam
en waarbij we veel hulp hebben gekregen
van alle CDA-afdelingen. Inmiddels is het
college alweer ruim een half jaar onderweg
en kunnen we tevreden concluderen dat dit
college samenwerkt als een geolied team. Ik
wil u mede namens de fractie allen
gezegende kerstdagen en een gezond 2020
toewensen!
 
Lees meer...
 

  
Van de voorzitter: een goede
kerst!
 
Voor het CDA is het jaar voorbij gevlogen.
En wat een jaar! Verkiezingen voor de
Provinciale Staten en de Waterschappen,
een intense periode van onderhandelen om
besturen te vormen. We namen na een
periode van zeven jaar afscheid van
voorzitter Paul van den Biggelaar. Het is mij
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opgevallen dat er veel energie zit in onze
partij! Energie om de vraagstukken van deze
tijd aan te pakken. Graag wens ik, mede
namens het Dagelijks Bestuur, u een hele
goede kerst toe en alvast de beste wensen
voor 2020. 
 
Lees meer...
 

 

 

 
PAS-journaal
 
Statenlid Chris Westerlaken vertelt in zijn
PAS-jouraals over de laatste ontwikkelingen
rondom de PAS. Dit keer zet hij de
opvattingen van de CDA-fractie nog eens op
een rijtje:
- geen gedwongen bedrijfsbeëindiging
- realistisch natuurbeheer en -ontwikkeling
- gezamenlijk werken aan oplossingen
 
Lees meer...
 

 

 

 
MKB-deal Utrecht West
 
Statenlid Mirjam Maasdam licht toe waarom
we verheugd zijn dat de MKB-deal van
Utrecht-West verder wordt uitgewerkt. Het
gaat om concrete ideeën om plekken te
creëren waar onderwijs en het MKB elkaar
ontmoeten. Iets waar het CDA zich al jaren
voor inzet. 
 
Lees meer...
 
 

 

 
Bestuurslid communicatie
gezocht
 
Kennen offline en online communicatie geen
geheimen voor jou? Wil je de afdelingen
ondersteunen in hun communicatie naar
leden en kiezers? Solliciteer dan snel!
 
Lees meer...
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Masterclass Politiek en
Bestuur
 
Ben je net lid van het CDA? Of al langer lid,
maar nog niet actief? Meld je dan aan voor
de masterclass politiek en bestuur! Op de
zaterdagen 25 januari en 8 februari krijg je
college en ga je in gesprek met politici en
bestuurders. 
 
Lees meer...
 
 

 

 
CDJA 2030-Talks
 
Afgelopen maandag 9 december heeft het
CDJA Utrecht samen met het WI een 2030
talk georganiseerd. In een afgeladen
Bonifatius huis te Utrecht hebben we het
gehad over “De vitale stad”. Met een
gemêleerd gezelschap van CDJA’ers,
CDA’er en mensen die (nog) geen lid zijn
van het CDA, hebben we gesproken over
thema’s zoals de woningmarkt, mobiliteit en
gemeenschapszin. Het was mooi om bij een
groep van meer dan 30 man (en vrouw) van
jong tot oud het enthousiasme te zien voor
het “Zij aan zij” visiestuk. Al met al was het
een onwijs geslaagde avond!
 

 

 

 
CDA Vallei en Veluwe stemt
voor compensatie
belastingverhoging Agrariërs
 
De CDA-fractie in het waterschap Vallei en
Veluwe heeft voor de compensatie van
belastingverhoging voor agrariërs gestemd.
De gevolgen van het Wegenarrest moeten
niet eenzijdig op de categorie Ongebouwd
afgewenteld worden. Alternatieven moeten
worden onderzocht.
 
Lees meer...
 
 

 

 
Algemene beschouwingen
HDSR
 
In de AB-vergadering van 20 november
werden de algemene beschouwingen over
het beleid van HDSR naar aanleiding van de
begroting 2019 gehouden. Namens de CDA-
fractie hield Ko Droogers een inbreng.
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Lees meer...
 

 

 

 
Denk mee over de toekomst
van Nederland!
 
Dit doen we op basis van het startstuk ‘Zij
aan Zij’ van de commissie Perspectief 2030
dat begin november verscheen. We zijn
inmiddels al op tientallen plekken geweest
en in januari 2020 pakken we nog eens uit in
Eindhoven en Zwolle: AppèlXL on tour. Wil je
je voor deze bijeenkomsten aanmelden? Van
harte welkom!
 
Lees meer...
 
 

 

 
Volg ons ook op facebook,
twitter en instagram!
 
Volgt u het CDA Provincie Utrecht al op
twitter? Dat kan via @cda_ProvUtrecht.
Of like ons op Facebook en we zijn ook te
vinden op Instagram! Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws!
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