Bekijk de webversie

Gesprek met dhr. Mark Smits
(VVD)
Om maar met de deur in huis te vallen: de VVD is duidelijk niet alleen vroem-vroem partij. Dat
werd al heel gauw duidelijk in het gesprek dat wij gisteren mochten hebben met dhr. Mark
Smits, lid van Provinciale Staten.
Gelderland, zo stelde hij meteen aan het begin, is een van de mooiste, misschien zelfs wel dé
mooiste provincie van ons land en Maas en Waal is daar onderdeel van. Voor hem is dat een
belangrijk uitgangspunt.
Daarmee was een belangrijke toon gezet voor het .... >lees meer

Gesprek met mevr. Judith
Tenbusch (PvdA)
Net als eerder gisteren hadden we ook een hartelijk gesprek met mevr. Judith Tenbusch,
fractievolger van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland.
In een open dialoog hebben we onze zorgen gedeeld en onze bezwaren uiteengezet. Deze
mochten duidelijk op begrip rekenen.
Een belangrijk punt om op in te zetten, is in haar ogen .... >lees meer

Gesprek dhr. René Cruijsen,
wethouder mobiliteit en verkeer
gemeente West Maas en Waal
Op ons verzoek voor een persoonlijk gesprek kregen we snel een reactie. “Natuurlijk, laten we
gauw een afspraak maken voor een digitale ontmoeting.”
Vandaag, maandag 22 februari, hebben we via het scherm hartelijk en open gesproken met dhr.
René Cruijsen, wethouder mobiliteit en verkeer van de gemeente West Maas en Waal.
Opmerkelijk was dat de gemeente West Maas en Waal nauwelijks bij het plan van de Provincie
betrokken is geweest. Dat werd direct .... >lees meer
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
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