PROVINCIALE STATEN UTRECHT
EEN JAAR NA DE VERKIEZINGEN
Eén jaar Statenlid.
Hoe is het nu?

Erna Kotkamp GroenLinks
Het resultaat waar ik in
mijn eerste jaar het meest
tevreden over ben, is dat we
geld hebben kunnen vrijmaken om overlast van ganzen
anders en diervriendelijker
te bestrijden, dan door ze
te doden. Voor het komende
jaar zal ik me hard maken
voor een goede overgang
naar de nieuwe natuurbeschermingswet, waarbij
optimale bescherming van
(kwetsbare) flora en fauna
voorop staat.

Een jaar na de verkiezingen
voor de Provinciale Staten
(van 18 maart 2015) vertellen Statenleden over hun
eerste resultaten en doelen
voor de komende jaren. Alle
uitgebreide(re) verhalen en
reactiemogelijkheden vindt u
op onze vernieuwde website:
www.provincie-utrecht.nl/
psutrecht. Volgende week
leest u hier hoe vier andere
Statenleden hun eerste jaar
hebben ervaren.

Ayla Schneiders
D66

Piet van Leeuwen SGP

Gerard Bosman
SP
Een jaar geleden ben ik zeer gemotiveerd begonnen. Ik had
en heb er nog steeds zin in. Ik knok tegen de stroom in
voor goed en voldoende openbaar vervoer. De vraag groeit,
maar het moet met hetzelfde geld. Dan zie je dat de minder
drukke buslijnen in de wijken en buitengebieden in de knel
komen. De chauffeurs worden op stille lijnen vervangen
door vrijwilligers. Wij blijven hiertegen vechten, daar ga ik
voor!

De leefbaar- en bereikbaarheid van de kleine kernen
en het daaromheen liggende
buitengebied is voor mij een
belangrijk item. Hiervoor zet
ik mij, samen met anderen,
in. Om dit te bereiken hebben we basisvoorzieningen
nodig, zoals een (buurt)
supermarkt, huisartsenpost
en super snel internet. En
bijvoorbeeld ook openbaar
vervoer met een snelle
ziekenhuisverbinding. Het
onderwerp heeft brede
aandacht bij de Provinciale
Staten. Ik beloof u, dat de
SGP zich blijft inspannen
om dit te realiseren.

Ontmoet de Statenleden

Op maandag 13 juni organiseren de
politieke partijen van Provinciale Staten
Utrecht om 19.00 uur en 20.30 uur twee
kennismakingsbijeenkomsten in het Huis
voor de Provincie aan de Archimedeslaan 6

Jongeren betrekken bij de
provinciale politiek gebeurt
nog te weinig. Daarom ben
ik trots dat de adviesgroep
van studievereniging Perikles
op mijn initiatief de provincie daarover in maart heeft
geadviseerd. Er liggen nu
mogelijkheden waar we als
Provinciale Staten echt wat
mee kunnen. De komende
jaren zet ik mij in op zichtbaarheid van de provincie
als organisatie. En ik ga voor
snellere, veiligere en comfortabelere fietsverbindingen
en cultuur en erfgoed waar
iedereen van kan genieten!

in Utrecht. Een moment om de Statenleden
te ontmoeten en in gesprek te gaan over
wat er speelt in de provincie. Wilt u zich
aanmelden of meer informatie, ga dan naar
www.provincie-utrecht.nl/bezoekps.

