
 
Campagne

 

 
Beste lezer, 

Al onze afdelingen zijn volop campagne aan
het voeren voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Het Provinciale Campagne Team
ondersteunt ze hierbij, onder meer door het
leveren van billboards en 'Stem CDA'-
posters. Nieuw is het CDA springkussen! En
uiteraard komt ook de provinciale Groene
Golf langs bij de afdelingen. We wensen alle
afdelingen en kandidaten veel succes!

Alvast voor in de agenda: extra ALV op
donderdag 5 april 2018! Locatie: HF Witte
Centrum te De Bilt. Aanvang 20.00 uur.

 
 

zonneweides

 

 
Wees zuinig op ons
landschap
 

Het CDA is van mening dat zonneweiden
een grote impact hebben op het Utrechtse
Landschap en dat daarom een nauwkeurige
en kritische behandeling per initiatief nodig
is.

 
Lees meer...
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Provinciale steun voor
aanpak verkeersknelpunten
in Woerden
 

CDA en VVD in de Provinciale Staten
hebben bij de laatste statenvergadering een
motie ingediend die oproept Woerden te
helpen bij de aanpak van
verkeersknelpunten.

CDA Provincie Utrecht
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Lees meer...
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Provinciale politiek vraagt
aandacht voor
familiebedrijven
 

Provinciale Staten hebben het
initiatiefvoorstel om meer aandacht en
ondersteuning te genereren voor MKB-
familiebedrijven aangenomen. 

 
Lees meer...
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CDA stelt vragen over
kruispunt N210 bij Cabauw in
Lopik
 

Het kruispunt op de N210 bij Cabauw in
Lopik staat bekend als onveilig. Op dit
moment wordt gekeken welke ‘kleine’
maatregelen nodig en mogelijk zijn om de
situatie te verbeteren. Reden voor het CDA
om hierover vragen te stellen.

 
Lees meer...
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CDA en VVD willen aanpak
woningmarkt versnellen
 

De provincie Utrecht moet met de aanpak
van de woningmarkt sneller op de actualiteit
inspelen. Daarover stellen het CDA en de
VVD in de provincie Utrecht schriftelijke
vragen.

 
Lees meer...
 

  
Onderzoek naar bredere
Rijnbrug
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In de vergadering van de Provinciale Staten
is het voorstel om een bredere Rijnbrug uit te
gaan werken met meerderheid van stemmen
aangenomen. Het CDA is blij met dit besluit.

 
Lees meer...
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Over Ruud en Emmanuel
 

Vorige week dinsdag hebben we afscheid
genomen van een groot CDA'er: Ruud
Lubbers. Toen mij het trieste bericht over het
heengaan van Ruud ten gehore kwam was
ik als lid van de commissie Economische
Zaken in Parijs voor een werkbezoek.

 
Lees meer...
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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...
 

  

  

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

cdautrecht · Postbus 80300 · Utrecht, Ut 3508 TH · Netherlands 

Tra

http://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/168-onderzoek-naar-bredere-rijnbrug.html
http://cdaprovincieutrecht.nl/blog/174-over-ruud-en-emmanuel.html
https://twitter.com/cda_ProvUtrecht
https://www.facebook.com/CDAProvUtrecht/
https://www.instagram.com/cda_provutrecht/
https://www.instagram.com/cda_provutrecht/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/about?u=bb636478befa825379eda710b&id=e129a4275a&e=[UNIQID]&c=b813891c60
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=bb636478befa825379eda710b&id=e129a4275a&e=[UNIQID]&c=b813891c60
https://cdaprovincieutrecht.us17.list-manage.com/profile?u=bb636478befa825379eda710b&id=e129a4275a&e=[UNIQID]&c=b813891c60
javascript:;

