
 

 

 
Beste lezer, 

Op maandag 6 mei a.s. organiseren het
bestuur en de fractie een bijeenkomst om de
leden te informeren over de voortgang van
de coalitie-onderhandelingen. Derk Boswijk
vertelt u graag samen met de fractie over de
periode tussen de verkiezingen en het
besluit om de onderhandelingen in te gaan
met met GroenLinks, D66, PVDA en
ChristenUnie. 

U bent van harte welkom op maandag 6 mei
van 19.30 tot 20.30 uur in het Provinciehuis
aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht.

 
Lees meer...
 
 

 

 
CDA stelt goede balans
tussen stad en platteland
centraal in onderhandelingen
 

Voor de CDA-fractie in de Provinciale Staten
van Utrecht vormt de leefbaarheid van het
buitengebied en de kleine kernen een
sleutelrol in de onderhandelingen rond een
nieuwe coalitie. Het CDA wil graag een
verkennend gesprek voeren met de vier
mogelijke coalitiepartners GroenLinks, D66,
PvdA en CU, maar zal alleen instemmen met
een coalitieakkoord dat voor een goede
balans zorgt tussen de stad en het
platteland.

 
Lees meer...
 

  
CDA Europa
 

Op woensdag 8 mei is Esther de Lange in
Veenendaal.

CDA Provincie Utrecht
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Op woensdag 15 mei is de Europalezing in
De Bilt/Maartensdijk met Ben Knapen en
Esther de Lange. 

En op donderdag 23 mei mag u naar de
stembus voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement.

 
Lees meer...
 

 

 

 
CDA Vrouwennetwerk
 

Aan alle Utrechtse vrouwen: twee leuke
bijeenkomsten voor in de agenda!

Op woensdag 21 mei (let op! nieuwe datum)
is er een startbijeenkomst van het CDA
Vrouwennetwerk Provincie Utrecht met oa
Corien Wortmann.

Op vrijdag 24 mei is er een carrièredag in
Den Haag voor vrouwen in het CDA.

 
Lees meer...
 

 

 

 
Uitnodiging
Seniorenbijeenkomst
 

Op vrijdag 10 mei organiseert het
Seniorenplatform een bijeenkomst over
juridische aspecten die voor ouderen van
belang zijn, zoals werkloosheid of
samenwonen met een nieuwe partner.

Locatie: wijkcentrum Oase, Cartesiusweg 11
in Utrecht. Aanvang 10.00 uur. 

 
Lees meer...
 
  

ALV provinciale afdeling
Utrecht
 

Op maandagavond 17 juni is de provinciale
ALV. Op de agenda staan onder andere de
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verkiezing van de nieuwe voorzitter en
afscheid van huidig voorzitter Paul van den
Biggelaar. Ook is de nieuwe partijvoorzitter
Rutger Ploum te gast deze avond. 

 
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!

 
Lees meer...
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