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Op 20 maart 2019 waren
er Provinciale Statenverkiezingen. In de provincie
Utrecht behaalden GroenLinks en VVD beide 8 zetels. Nieuwkomer Forum
voor Democratie (FvD)
is met 6 zetels de derde
partij geworden. GroenLinks is de grootste partij
geworden met 4.711 meer
stemmen dan de VVD.
Alle zittende partijen
blijven zitting houden in
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Provinciale Staten van
Utrecht. Het politieke landschap wijzigt echter wel
met de komst van FvD (6
zetels) en DENK (1 zetel).
Voor het overige zijn de
zetels als volgt verdeeld:
D66 en CDA behaalden
5 zetels, PvdA en ChristenUnie 4 zetels, PVV, SP
en Partij voor de Dieren
behaalden 2 zetels, SGP
en 50PLUS 1 zetel. U26
GEMEENTEN komt niet in
de Staten.
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Alle uitslagen zijn te vinden op: kiesjouwutrecht.nl
Informateur
Op initiatief van GroenLinks is de heer Bram van
Ojik, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks
in de Tweede Kamer, als
informateur aan de slag
gegaan. Hij voert onder
alle politieke partijen
die in Provinciale Staten
vertegenwoordigd zijn een
brede verkenning uit naar
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de mogelijkheden voor een
nieuwe coalitie.
Van Ojik spreekt met po-
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hij de onderwerpen of
plannen die de partijen
terug willen zien in het co-

Op initiatief van GroenLinks
is Bram van Ojik aan de slag
als informateur
litieke partijen over onder
meer de belangrijkste
opgaven voor de provincie
Utrecht voor de periode
2019-2023. Ook bespreekt

alitieakkoord om invulling
te geven aan die opgaven.
Verder wil de informateur
weten of partijen bereid
zijn om deel te nemen
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aan een nieuwe coalitie,
welke partijen een samenwerking met elkaar willen
aangaan en hoe zij de
onderhandelingsfase voor
zich zien.
Nadat deze gesprekken zijn
afgerond presenteert de
informateur zijn bevindingen en advies schriftelijk
en tijdens een openbare
vergadering met vertegenwoordigers van alle
fracties. Ook worden de
vervolgstappen besproken.
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Ecoducten verbinden natuur Utrechtse Heuvelrug App Aardkundige monumenten
De natuur in de provincie Utrecht wordt vaak
doorsneden door wegen,
spoorlijnen en kanalen.
Hierdoor kunnen dieren
zich niet goed verplaatsen van het ene naar het
andere natuurgebied. Voor
veel plant- en diersoorten
zijn grote robuuste natuurgebieden belangrijk. Als
deze te klein zijn en bovendien geïsoleerd, nemen de
overlevingskansen af.
Hugo Spitzen, boswachter
bij het Utrechts Landschap, vertelt dat er veel

dieren worden doodgereden op de Utrechtse
Heuvelrug, van sprinkhanen tot reeën. Samen met
de provincie verbinden we
steeds meer natuurgebieden met elkaar via onder
andere ecoducten. Zo

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u
in de buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig
overzicht van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en
onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en
met oktober 2019
N237 Soest-Amersfoort: Groot asfaltonderhoud 15 t/m
17 april 2019
N402 Nieuwersluis: asfaltreparatie 8-9 april 2019
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein,
werkzaamheden tot najaar 2019
N411 Utrecht-Bunnik: voorbereidende werkzaamheden
t/m april 2019 t.b.v. wegaanpassingen augustus-

dragen we ons steentje bij
aan het in stand houden
van een leefbare aarde.”
Lees het volledige interview op:
www.provincie-utrecht.nl/
ecoducten

Wandelen of fietsen langs
één van de acht Aardkundige monumenten
in Utrecht? Kijk op de
nieuwe web-applicatie
www.provincie-utrecht.nl/
aardkundigewaarden. Een
Aardkundig monument
is een bijzonder stukje
landschap, dat iets over
het ontstaan ervan vertelt.
Zo zijn in de Westbroekse
Zodden allerlei veenlandschappen te zien: van
moerasbos tot trilveen.
Het sneeuwsmeltwaterdal
Plantage Willem III bij Elst

december 2019
N420 Bodegraven: aanpassingen rotondes Waarder in
weekend 5-8 april
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch
een geprinte versie van een provinciale verordening,
beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op uw
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

vindt zijn oorsprong in de
laatste ijstijd. Ga er eens
een kijkje nemen, want
naast dat je iets leert over

een waardevol landschap
in onze provincie, is het er
vooral goed toeven.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of kijk voor
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten
staat gepland op:
27 mei 2019: (aanvangstijdstip nader te bepalen, om
15.00 uur Verkiezing Eerste Kamer)
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

