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Beste lezer, 

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomer
onder meer aandacht voor onze nieuwe
voorzitter Jacco van der Tak, de eerste
Statenvergadering met het nieuwe college,
schriftelijke vragen gesteld door de CDA-
Statenfractie over mestfraude en de PAS,
gouden en zilveren spelden die welverdiend
uitgereikt zijn en een oproep voor de
zomerschool in Den Haag.

We wensen iedereen een goede zomer!
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Jacco van der Tak nieuwe
voorzitter
 

De provinciale afdeling Utrecht van het CDA
heeft op 17 juni 2019 Jacco van der Tak (36)
uit Woudenberg gekozen als nieuwe
voorzitter. Hij volgt Paul van den Biggelaar
op die na twee periodes is gestopt.

 
Lees meer...
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Statenvergadering
 

Bij de laatste Statenvergadering voor het
zomerreces stond onder andere de
voorjaarsnota, de kadernota, de regiodeal
FoodValley en een aantal moties vreemd op
de agenda. Fractievoorzitter Derk Boswijk:
"Het was een eerste boeiende
Statenvergadering waarbij het nieuwe
college aan de knoppen zit. Het was de
bedoeling om nauw samen te werken met de
oppositiepartijen en dit is goed gelukt. Er zijn
meerdere moties in verschillende
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samenstellingen aangenomen. Dit was een
veelbelovend begin."

 
Lees meer...
 
 

Spelden

 

 
Gouden en zilveren spelden
uitgereikt
 

Tijdens de ALV kregen drie mensen de
zilveren speld uitgereikt uit de handen van
partijvoorzitter Rutger Ploum. Peter
Kranenburg, Wilmie van der Kuil en Ad de
Regt kregen deze welverdiende speld voor
hun jarenlange inzet voor het CDA. Oud-
provinciaal voorzitter Paul van den Biggelaar
kreeg zelfs de gouden speld, de hoogste
onderscheiding binnen de partij, uitgereikt
voor zijn inzet voor het CDA. Allen van harte
gefeliciteerd!

 
Lees meer...
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Schriftelijke vragen
mestfraude
 

Naar aanleiding van berichten in het NRC
over mestfraude heeft de CDA-Statenfractie
in de provincie Utrecht schriftelijke vragen
gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij wil niet
alleen weten wat er nu eigenlijk aan de hand
is, maar vraagt ook naar de mogelijke
gevolgen voor mens en dier. Daarbij wordt
ook helderheid gevraagd over de omvang
van het gebied waar de mest, afkomstig van
de firma Van de Groep, mogelijk is
gebruikt. De belangrijkste vraag is wat voor
impact dit heeft op de huidige vergunning.

 
Lees meer...
 
  

CDA vraagt om opheldering
PAS
 

Onlangs heeft de afdeling rechtspraak van

  

  

  

Subscribe Past Issues Translate

https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/287-inbreng-statenvergadering.html
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/286-gouden-en-zilveren-spelden-uitgereikt.html
https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/284-cda-stelt-schriftelijke-vragen-over-mestfraude.html
http://eepurl.com/dzSBqT
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb636478befa825379eda710b&id=37da6a1c1a
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=bb636478befa825379eda710b&id=37da6a1c1a
javascript:;


CDA_logo_groen_1

 

de Raad van State een uitspraak gedaan
inzake de Programma Aanpak Stikstof
(PAS). Deze uitspraken zijn van groot belang
voor projecten nabij Natura 2000-gebieden,
zoals woningbouwprojecten, infrastructuur
en bedrijvigheid. Gelet op de vele projecten
die in de provincie Utrecht op stapel staan
en de vergunningen die door agrarische
ondernemers in de afgelopen jaren zijn
aangevraagd en/of aan hen zijn afgegeven
heeft de CDA-fractie hierover schriftelijke
vragen gesteld aan het college.

 
Lees meer...
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MEEDOEN uit Bunschoten
wint Bart Krolprijs
 

Het initiatief MEEDOEN in Bunschoten is de
eerste winnaar van de Bart Krol Prijs.
De initiatiefnemers van De Boei sociaal werk
ontvingen de prijs op 17 juni uit handen van
oud CDA-gedeputeerde Bart Krol.
MEEDOEN is een nieuwe voorziening voor
ouderen in Bunschoten die weinig contacten
hebben en een steuntje in de rug nodig
hebben bij het deelnemen aan een activiteit.

 
Lees meer...
 
 

TeamCDA_1

 

 
Zomerschool
 

Net lid geworden van het CDA? Of wil je
meer uit je lidmaatschap halen? Kom dan op
vrijdag 20 en zaterdag 21 september naar de
zomerschool in Den Haag! 

 
Lees meer...
 

  
Volg ons ook op facebook,
twitter en instagram!
 

Volgt u het CDA Provincie Utrecht al op
twitter? Dat kan via @cda_ProvUtrecht.
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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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