
 
Beste lezer, 

Na een druk half jaar van campagne, verkiezingen en intensieve onderhandelingen
konden wij met een goed gevoel op vakantie. Want er ligt een evenwichtig coalitieakkoord
waar alle coalitiepartijen zich in kunnen vinden maar vooral ook belangrijk, veel van onze
speerpunten zoals woningbouw, MKB en de boer komen nadrukkelijk terug in het
programma. Daarnaast hebben we met Hanke Bruins Slot als gedeputeerde een stevig
persoon in het college.

Inmiddels ligt de vakantie achter ons en zijn we alweer ondergedompeld in werkbezoeken,
vergaderingen en het lezen van stapels rapporten. We hebben een mooi team van CDA-
ers die voor en met u weer aan de gang zijn. Chris is afgelopen week druk geweest met
de Stikstofproblematiek, Mirjam buigt zich over de economische agenda van de Provincie,
Willem geldt als autoriteit in de Staten als het de jaarrekening betreft, Tineke zit de
commissie omgevingsvisie voor, terwijl Ardin en Gerdien bezig zijn met de grootste
portefeuille mobiliteit.

Ik heb me voorgenomen om net als voor de verkiezingen opnieuw alle afdelingen langs te
gaan. Eerst kwam ik langs om uw input op te halen en nu kom ik langs om te vertellen wat
wij met uw input hebben gedaan. Afgelopen week trapte CDA van de stad Utrecht af,
gisteren was ik even in Stichtse Vecht en morgen sta ik samen met CDA De Ronde Venen
op de jaarmarkt in Wilnis. 

Zie ik u binnenkort?

Derk Boswijk, fractievoorzitter CDA-Statenfractie

 
  

Programma Aanpak Stikstof
 

Eind mei heeft de afdeling rechtspraak van
de Raad van State een uitspraak gedaan
over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Deze uitspraak is van groot belang voor
projecten in de buurt van Natura 2000-
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gebieden, zoals landbouw,
woningbouwprojecten, infrastructuur en
bedrijvigheid.

 
Lees meer...
 

 

 

 
Jaarrekening 2017
 

De jaarrekening 2017 is door de accountant
voorzien van een goedkeurende verklaring,
dat is op zich zelf heel goed nieuws. De
verklaring van de accountant is het sluitstuk
van het verantwoordingsproces door
Gedeputeerde Staten. Er staat niets meer in
de weg om de rekening 2017 eind
september door de Staten te laten
vaststellen. Het werd tijd ook!

 
Lees meer...
 

 

 

 
Geen snelheidsverhoging A2
 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat
heeft aangekondigd voornemens te zijn om
overdag de snelheid op de A2 tussen
Amsterdam en Utrecht te verhogen van 100
naar 130 km/u. De CDA-Statenfractie heeft,
in navolging van de CDA-afdelingen De
Ronde Venen en Stichtse Vecht, bezwaren
hiertegen. Hoewel de beoogde
snelheidsverhoging voorlopig van de baan
lijkt, houdt de CDA-Statenfractie de
ontwikkelingen op dit gebied in de gaten.  

 
Lees meer...
 
 

 

 
Oproep seniorenplatform
 

De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn
weer begonnen en de CDA-Senioren willen
graag weer verder gaan met hun politieke
activiteiten. We hebben een aantal
activiteiten in voorbereiding.
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En bij de uitwerking daarvan hebben we
extra menskracht nodig. We zijn daarom op
zoek naar actieve 60+ers om het platform
weer op sterkte te brengen. 

Als u meer wilt weten, kunt u contact
opnemen met Henk Klein Kranenburg. 

 
Lees meer...
 

 

 

 
CDJA (provincie) Utrecht
 

Het nieuwe seizoen van het CDJA Utrecht
komt in september weer op gang. Alle
jongeren, zowel lid van het CD(J)A als geen
lid, zijn van harte welkom om met ons te
komen discussiëren, de sfeer te proeven, of
gezellig te borrelen!

Om geen van onze activiteiten te missen kun
je de Facebook pagina liken, waar alle
activiteiten op staan.

 
Lees meer...
 
 

 

 
Trainingen Steenkamp
Instituut
 

Schrijf je in voor een van de cursussen die
het CDA Steenkampinstituut dit najaar
organiseert in de Provincie Utrecht/Midden
Nederland. De volgende cursussen worden
gegeven:

- gemeentefinanciën, 26 september

- debattraining, 10 en 17 oktober

- fractievoorzitterscursus, 6 en 20 november

 
Lees meer...
 

  
Update van Esther de Lange
 

Ik hoop natuurlijk allereerst dat u een fijne
zomer heeft gehad. Zelf zak ik altijd de
Autoroute du Soleil af naar het zuiden van
Frankrijk - nog altijd de nummer 1
vakantiebestemming van ons Nederlanders.
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Al staat een politiek dier als ik natuurlijk nooit
helemaal “uit”. Zeker niet in dit
verkiezingsjaar, met (straks) een nieuwe
Europese Commissie en dagelijks nieuwe
ontwikkelingen rondom the brexit.

 
Lees meer...
 

 

 

 
CDA Vallei en Veluwe
 

Vanuit de achterban van het CDA komen
signalen binnen over onvrede op het
vrijwilligersbeleid van het waterschap.
Vrijwilligers voelen te weinig aandacht en
waardering, wat het enthousiasme voor inzet
van de vrijwilligers intoomt. CDA Vallei en
Veluwe blijft zich de komende periode
inzetten voor een goed vrijwilligersbeleid
en zoekt naar oplossingen zodat vrijwilligers
beter gehoord en gewaardeerd worden.

 
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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